
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
 CENTRO TECNOLÓGICO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

Gladys Milena Berns Carvalho do Prado 

 

 

 

 

 

Modelo EEHT: apoio ao funcionamento de equipes emergentes heterogêneas temporárias em 

eventos de coprodução de curta duração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2022 



 

 

Gladys Milena Berns Carvalho do Prado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo EEHT: apoio ao funcionamento de equipes emergentes heterogêneas temporárias em 

eventos de coprodução de curta duração 

 

 

 

 

 

Tese submetida ao Programa ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

da Universidade Federal de Santa Catarina, como 

requisito para a obtenção do título de Doutora em 

Engenharia e Gestão do Conhecimento.  

 

Orientador: Roberto Carlos dos Santos Pacheco 

Coorientador: Andrea Valéria Steil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gladys Milena Berns Carvalho do Prado 

 

Modelo EEHT: apoio ao funcionamento de equipes emergentes heterogêneas temporárias em 

eventos de coprodução de curta duração 

 

O presente trabalho em nível de doutorado foi avaliado e aprovado por banca examinadora 

composta pelos seguintes membros:  

 

 

Profa. Florinda Maria Carreira Neto Matos, Dra. 

ISCTE Business School 
 

 

Profa. Isabel Maria Pinto Ramos, Dra. 

Universidade do Minho 

 

 

Prof. Denilson Sell, Dr. 

Universidade Federal de Santa Catarina  

 

 

Prof. Neri dos Santos, Dr. 

Universidade Federal de Santa Catarina  

 

Certificamos que esta é a versão original e final do trabalho de conclusão que foi julgado 

adequado para obtenção do título de doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento. 

 

 

____________________________ 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

 

 

____________________________ 

Prof. Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Dr. 

Orientador(a) 

 

Florianópolis, 2022. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Esta pesquisa de doutorado e a apresentação de seus resultados em forma de uma tese só 

foi possível pelo auxílio de muitas pessoas e instituições, incluindo, aqui, a própria pesquisadora. 

Eu me agradeço pelo empenho, pela disciplina e determinação constantes que alimentam e renovam 

diariamente a disposição que tenho para a vida.  

Agradeço ao professor Dr. Roberto Carlos Pacheco dos Santos, por ter confiado e me 

escolhido como orientanda. Sou grata por sua orientação e parceria, por seu estímulo constante, 

respeitando cada fase da pesquisa. Agradeço sua presença nos momentos de maior incerteza, suas 

intervenções que traziam serenidade e, também, os momentos de ausência, que me faziam 

encontrar alternativas e descobrir novas habilidades. Isso reforçou algumas de minhas 

competências e possibilitou o desenvolvimento de outras. Muito obrigada por ser um exemplo de 

gentileza, de paciência (mesmo em momentos de tensão), de liderança situacional, de entusiasmo 

e de perseverança no papel de orientador e docente. À professora Dra. Andrea Valéria Steil, minha 

coorientadora, agradeço a paciência, a disposição constante e a inspiração como psicóloga, docente 

e pesquisadora. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC), 

agradeço o auxílio com a bolsa de estudos, que facilitou a dedicação necessária para cumprir com 

as demandas do curso de doutorado. Ao PPGEGC, meu obrigada, por confiar a tarefa de realizar 

atividades relevantes como a coordenação da Comissão de Cadastro da Plataforma Sucupira, o 

acompanhamento do Projeto de Extensão da Graduação nas atividades da Academia Sapientia 

(Projeto Alexandria) em parceria com a Fundação CERTI, a coordenação técnica do IJKEM, no 

ano de 2019, e a coordenação da dinâmica dos Grupos de Trabalho da VI CECTI, evento 

promovido pela FAPESC com o apoio metodológico do PPGEGC/UFSC. Projeto que foi, 

inclusive, campo para parte dos resultados da pesquisa aqui apresentada. 

Agradeço às pessoas que participaram do Projeto Alexandria e faço menção especial aos 

colegas do EGC que participaram como mediadores da VI CECTI: Leonardo Lacerda, Cinthya 

Zanuzzi, Ana Ester da Costa, Eliane Duarte Ferreira, Larissa Mariany Freiberger Pereira, Bruna 

Fraga, Deborah Bernett, sem os quais a pesquisa de campo não seria possível como foi. Agradeço, 

ainda, aos relatores dos Grupos de Trabalho, consultores dos Centros de Inovação do Estado, que 

são muitos para nominar. Agradeço, em especial, ao Anderson Guenther, do município de Jaraguá 



 

 

do Sul, que assumiu diferentes funções e de forma incansável auxiliou até o fim das atividades com 

os Grupos de Trabalho. Por meio dessas pessoas eu agradeço, também, aos mais de 300 atores 

sociais que representaram empresas, instituições de ensino, órgãos governamentais e instituições 

da sociedade civil organizada. Todos contribuíram para a aplicação da pesquisa em campo. Por 

fim, com uma atuação direta no resultado deste trabalho, meu obrigada aos oito entrevistados que 

dedicaram seu tempo para analisar o modelo e responder sobre suas experiências em eventos de 

coprodução de curta duração. Por questões de sigilo não os nominarei e lamento não poder fazê-

lo.  

Quero agradecer ao Professor Cristiano Cunha pela inspiração e pelas excelentes 

indicações de referências no estudo dos grupos. Ao Professor Paulo Maurício Selig, pelo apoio e 

disponibilidade em diferentes momentos do doutorado. Sua fala gentil trazia tranquilidade ao 

coração. Agradeço aos professores que participaram da banca de qualificação e defesa do 

doutorado e trouxeram contribuições valiosas para a continuidade da pesquisa: Denilson Sell, 

Florinda Matos, Isabel Ramos, Neri dos Santos e Simone Ghisi Feuerschütte.  

Um agradecimento especial ao meu esposo, Toni Anderson Carvalho do Prado, que 

durante todo o tempo esteve ao meu lado, incentivando, ouvindo e lembrando do que é importante. 

Ele, constantemente, me inspira na renovação da vontade de viver e de ser uma pessoa melhor. 

Agradeço à Cacau, que diariamente me fez companhia. Aos meus pais, Lauro Berns e Maria 

Bernadete Cascaes, que sempre me estimularam e ensinaram a estudar, aprender e ser curiosa. 

Na elaboração deste documento de tese de doutorado, meu muito obrigada à Maria Rita 

Lopes dos Santos, minha mentora e revisora de todas as horas, e à Cassiana Mendonça Pottmaier 

que, com sua criatividade e delicadeza, me ajudou a dar forma às figuras aqui apresentadas. 

Os projetos que participei durante o doutorado, trouxeram trabalho e satisfação, muitos 

amigos, aprendizados, inspirações e a oportunidade de melhorar minhas competências de liderança, 

de gestão de equipes e, porque não dizer, de docente e pesquisadora. Em especial, agradeço aos 

colegas do EGC que participaram comigo desses projetos, que foram parceiros em publicações, 

que me deram a oportunidade de ser uma pessoa melhor.  

Com relação aos colegas e amigos do EGC, eu destaco a parceria e presença do Rudger 

Taxweiler e da Cassiana Mendonça Pottmaier, que auxiliaram na condução dos trabalhos da 

coordenação da Comissão da Sucupira. Muito obrigada meus amigos! 



 

 

Sei que não será possível nominar todas as pessoas do EGC que estiveram presentes neste 

período do doutorado pois a lista é grande. Sou grata e registro aqui aqueles que ainda não foram 

citados e estiveram juntos nos projetos e publicações: Marcelo Henrique Otowicz, Mariângela 

Poleza, Denise Bezerra, Robson Fernando Duda, Fabiano Pamato Nunes, Leticia Silveira Artese, 

Simone Soares Silva, Juliana Cidrack Freire do Vale (Secretaria EGC), Diogo Henrique Ropelato 

(Secretaria EGC), Elizabete Catapan, Mônica Carneiro, Ricardo Pereira, Graziela Brezolin, 

Grazieli Izidorio, Luciane Dorbusch, Eni Maria Ranzan e Cecília Machado Henriques. 

Aos professores, meu muito obrigada! Pelo empenho em compartilhar seus 

conhecimentos, por inspirarem novas reflexões, pesquisas e aprendizados.  

Agradeço aos meus amigos de caminhada que fazem parte da Morada das Tradições, 

especialmente ao Juarez Gurdjieff que, desde o início, têm me incentivado e acompanhado na 

jornada da pós-graduação, uma grande experiência de autoconhecimento. 

Para encerrar, registro meu agradecimento aos autores que serviram de referência para o 

meu trabalho, que dedicaram tempo de suas vidas à pesquisa e ao compartilhamento de seus 

resultados. Só assim foi possível contar com os “ombros de gigantes” para ver mais longe e 

continuar a construção da ciência, dos conceitos que, por si só, estão em mudança constante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “em qualquer forma de trabalho coletivo, você deve estar servindo a algo maior do que o ego”. 

(Beryl Pogson) 

 

 

  



 

 

PRADO, Gladys Milena Berns Carvalho do. Modelo EEHT: apoio ao funcionamento de equipes 

emergentes heterogêneas temporárias em eventos de coprodução de curta duração. Tese 

(doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, p. 311. Florianópolis, 2022. 

 

RESUMO 

Uma análise de eventos em que pessoas de diferentes perfis e papéis são convidadas a atuar em 

coletivos (equipes) para realizar uma tarefa em curto espaço de tempo, representando seus grupos 

de origem (demográfica, funcional, etc.), mostrou que, embora sejam cada vez mais frequentes e 

importantes, os responsáveis por esses eventos se veem no desafio de promover dinâmicas de grupo 

que otimizem o uso do tempo, promovam participação coletiva, facilitem o entendimento e gerem 

convergência, mas não encontraram, ainda, uma solução que atenda sua demanda. Foi na busca de 

uma solução para isso que se desenvolveu esta pesquisa. Na ciência de grupos, pesquisas atuais 

buscam responder questões ligadas: à fluidez, diversidade e heterogeneidade dos membros de uma 

equipe, aos contextos complexos e globalizados, à dinamicidade das tarefas, à distância física e à 

diferença cultural. Apesar dos muitos estudos já realizados sobre as equipes de trabalho, não se 

encontrou um modelo para apoiar atividades de coprodução de equipes emergentes, heterogêneas, 

e temporárias, que se reúnem para representar diferentes organizações e instituições, ou classes, 

em um trabalho conjunto e interdependente. O que leva à seguinte questão: como apoiar atividades 

de coprodução de curta duração de equipes emergentes heterogêneas e temporárias? Este estudo 

interdisciplinar tem como objetivo propor um Modelo Conceitual de apoio ao funcionamento de 

Equipes Emergentes Heterogêneas Temporárias (Equipes EHT) em eventos de coprodução de curta 

duração. Neste estudo optou-se pelo uso da Design Science Research e o desenvolvimento do 

modelo utilizou o modelo CESM de Bunge. A etapa de avaliação foi realizada com entrevistas 

semiestruturadas, cujo roteiro teve como base os componentes do modelo proposto. Como 

resultado obteve-se a caracterização e definição de Equipe EHT com base na ciência de grupos, 

um modelo conceitual do sistema de coprodução da Equipe EHT em eventos de curta duração e 

uma relação de ferramentas que apoiam o funcionamento das atividades de coprodução de Equipes 

EHT com ênfase nas funções de moderação e coprodução da equipe. 

 

Palavras-chave: equipe; coprodução; modelo conceitual; eventos de curta duração; resultados do 

trabalho em equipe. 
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ABSTRACT 

An analysis of events in which people of different profiles and roles were invited to act in 

collectives (teams) to perform a task in a short time, representing their groups of origin 

(demographic, functional, etc.), showed that although the events are increasingly frequent and 

important, those in charge find themselves with the challenge of promoting group dynamics that 

optimize the use of time, promote collective participation, and facilitate consensus. However, a 

way of overcoming this challenge has not yet been found, which has led to the motivation for the 

present research being developed. In group science, current research seeks to answer questions 

related to the fluidity, diversity, and heterogeneity of team members; complex and globalized 

contexts; the dynamicity of tasks; physical distance; and cultural difference. Despite the many 

studies, a model to support co-production activities of emerging, heterogeneous, and temporary 

teams, which come together to represent different organizations and institutions, or classes, in a 

joint and interdependent piece of research has not been found, which leads to the following 

question: how to support short-term co-production activities of heterogeneous and temporary 

emerging teams? The present interdisciplinary study aims to propose a conceptual model to support 

the functioning of temporary heterogeneous emerging teams (THE teams) in short-term co-

production events. In the present study we chose to use the Design Science Research methodology, 

and for the development of the model, the Bunge CESM model was used. The evaluation stage 

was carried out with semi-structured interviews, for which the scripts were prepared based on the 

components of the proposed model. As a result, we obtained the characterization and definition of 

THE teams based on group science, a conceptual model of the THE team co-production system in 

short-term events, and a list of tools that support the functioning of THE team co-production 

activities with emphasis on team moderation and co-production roles. 

 

 

Keywords: Team. Co-production. Conceptual model. Short-term events. Results of teamwork. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Introdução desta tese está estruturada em: definição do tema e problema de pesquisa, 

objetivos, justificativa, relevância, ineditismo, delimitação da pesquisa e, por fim, demonstra a 

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

(PPGEGC) e conclui com a apresentação da estrutura da tese.  

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

É cada vez mais comum ouvir expressões como Startup Weekend e Hackathon, ou outros 

tipos de desafios de inovação. O que esses eventos têm em comum? São acontecimentos de curta 

duração que reúnem pessoas que, a princípio, não se conhecem, atuam em diferentes áreas de 

conhecimento ou segmento profissional, possuem diferentes níveis hierárquicos e vão trabalhar 

juntas para criar ou produzir algo em conjunto. Geralmente, esses encontros têm um objetivo claro: 

solucionar um problema complexo e real de forma inovadora. Pelo que tudo indica, as chances de 

sucesso são maiores se contarem com um conjunto de pessoas com diferentes perspectivas, 

conhecimentos e modelos mentais. 

O Startup Weekend (SW) é o maior programa global de empreendedorismo em que 

pessoas de variadas áreas como desenvolvimento, design e negócios, para citar alguns, se reúnem 

para criar uma startup em um fim de semana. “O objetivo é tirar ideias do papel, formando grupos 

multidisciplinares que, em 54 horas, devem desenvolver suas ideias, criar modelos de negócios, 

validá-los, desenvolver protótipos e apresentar um pitch final para uma banca de jurados” 

(SOUZA, 2022). O programa conta, inclusive, com eventos temáticos como o Startup Weekend 

Women Floripa, que incentiva o empreendedorismo feminino, sem renunciar à diversidade, e 

convida homens e mulheres para participar (STARTUP.SC, 2022). 

Seja por meio de uma competição, em que alguns são premiados, ou pela oportunidade de 

aprender, ser desafiado intelectualmente ou colaborar com o bem comum, eventos como o 

Hackahton “Building the Future”, promovido pela Microsoft e já na terceira edição, têm o objetivo 

de impulsionar, inspirar ideias inovadoras e expandir os limites da tecnologia. É um desafio aberto 

para encontrar soluções que contribuam com o meio ambiente. A inscrição pode ser feita por 

“qualquer pessoa de todo o mundo! Estudantes universitários, recém-formados, profissionais, 

inovadores experientes ou empreendedores. A inscrição é individual e devem ser formadas equipes 

de 3 a 5 pessoas” (UPCOMING ENERGIES, 2022). Outro exemplo é o Hackathon Start, feito em 
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formato de reality show, cujo foco está em projetos de inovação para os setores de serviços básicos, 

como água, energia e gás, promovido pela InverGroup. Sua proposta é solucionar a questão da 

atualidade: Como Deixar o Planeta mais Smart. Os inscritos e suas equipes poderiam apresentar 

propostas de suas Starups ou mesmo criar propostas que seriam avaliadas pelos jurados (BERTÃO, 

2021). Nos dois exemplos, os convidados são pessoas que têm interesse em contribuir na busca 

pela solução de um problema real, coletivo e de bem comum, desde estudantes até empreendedores. 

Um outro exemplo com a formação de equipes heterogêneas pode ser visto no Workshop 

de Cidades Mais Humanas e Inteligentes (CHIS)1 do Programa de Pós-Graduação de Engenharia 

e Gestão do Conhecimento. Uma disciplina em que discentes dos mais variados perfis, 

matriculados em diferentes cursos, formações variadas e com experiências de vida diversas, se 

reúnem para estudar uma determinada região ou cidade e propor melhorias a partir dos 

fundamentos de Smart Cities. Logo no primeiro dia, a turma é dividida em equipes, compostas de 

forma heterogênea, e que têm como responsabilidade olhar para um determinado tema: mobilidade 

urbana, desenvolvimento humano ou infraestrutura, por exemplo. Dentro de cinco dias precisam 

apresentar propostas que solucionem os problemas observados durante as visitas e entrevistas 

realizadas (LABCHIS, 2017). 

Esse tipo de evento está cada vez mais frequente e importante, pois as questões 

vivenciadas na sociedade atual mostram-se gradualmente mais complexas, podendo ser, inclusive, 

caóticas, como exemplifica o Framework CYNEFIN (KURTZ; SNOWDEN, 2003). Conforme o 

contexto se apresenta, são necessárias abordagens específicas para atuar sobre ele.  

Uma situação simples pede procedimentos de coordenação para que as respostas sejam 

dadas conforme a análise já conhecida de causa e efeito. Em uma circunstância complicada, são 

úteis análises e um pensamento sistêmico nos quais os processos de cooperação podem encontrar 

uma solução adequada. Já em um cenário complexo há muitas possibilidades e o princípio da 

colaboração traz soluções interessantes e é preciso buscar alternativas inovadoras e com aliados 

diferentes. Por vezes são necessárias múltiplas, pequenas e distintas intervenções para que o 

conjunto da obra solucione o problema em questão.  

 
1 Disciplina oferecida em curso de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, na qual uma 

determinada região é analisada pelos discentes sob o olhar dos conceitos das cidades inteligentes e se faz propostas 

para melhoria do local estudado. Para a análise, os discentes são divididos em equipes (e.g. mobilidade, pessoas, 

infraestrutura, etc.) cada uma com um monitor.  
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É em um contexto caótico, no qual, em princípio, não há uma relação de causa e efeito e 

não se conhece a ordem estabelecida que se faz necessária à busca pela estabilidade e a gestão de 

crises. Não se tem respostas prontas e, inicialmente, nem clareza de onde encontrá-las. É em 

momentos assim que os conceitos baseados na coprodução parecem ser a melhor estratégia para 

lidar com os problemas que se mostram (KURTZ; SNOWDEN, 2003). Quanto maior a incerteza 

do ambiente, mais se precisa evitar modelos prescritivos e utilizar estratégias que ofereçam sentido 

e respostas baseadas na capacidade descritiva dos envolvidos. A proposta do Framework 

CYNEFIN (Figura 1) resume as diferentes formas de olhar para os problemas conforme a 

conjuntura que apresentam. 

Figura 1 – Descrição do Framework CYNEFIN 

 

Fonte: Adaptado de Kurtz e Snowden (2003). 

É no contexto complexo, e por vezes caótico, que responsáveis pelas organizações, 

instituições ou redes inter organizacionais se veem forçados a gerar inovação continuamente. Eles 

se veem no desafio de promover ações e dinâmicas em grupo que otimizem o uso do tempo, 

promovam participação coletiva e facilitem o convencimento, buscando o entendimento e a 

convergência. Vale esclarecer que, diferente do consenso, no convencimento é possível a diferença 

de pensamento, há convergência e espaço para a heterogeneidade, é uma construção coletiva que 

inclui as diferenças individuais, diferente do que ocorre no consenso, que pede a unanimidade.  
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Foi na busca de uma solução para desafios em situações de alta complexidade que se 

desenvolveu esta pesquisa. Pensa-se que a representação do contexto em que esses eventos ocorrem 

e o tipo de equipes necessárias para atender suas demandas por meio de um modelo pode auxiliar 

na compreensão do sistema e apoiar as atividades coletivas que nele ocorrem. 

Como propõe Putnam (2020), comunidades que estão envolvidas em atividades comuns 

têm chances de crescimento, enquanto as regiões nas quais as pessoas e suas comunidades não 

colaboram e não coproduzem, a possibilidade de crescimento é muito baixa. 

Os exemplos acima mostram que a coprodução tem sido uma das estratégias adotadas para 

gerar valor. Ela é um processo que pode ser utilizado quando há um problema a ser resolvido, que 

é caracterizado por uma condição caótica, e o trabalho a ser feito demanda a integração de 

diferentes saberes, conhecimentos, perspectivas e recursos. Afinal, “a coprodução é um processo 

colaborativo que reúne uma pluralidade de fontes e tipos de conhecimento para resolver um 

problema definido e construir uma compreensão integrada ou orientada para os sistemas desse 

problema” (NEL et al., 2016, p. 184). 

Embora haja várias definições sobre coprodução, a literatura mostra que os princípios 

gerais já estão bem assimilados mas há, contudo, desafios na sua implementação empírica 

(MARQUES, 2020) e parte do desafio está na integração dos diferentes saberes e perfis que 

compõem os grupos que geralmente precisam interagir em um trabalho de coprodução 

(DJENONTIN; MEADOW, 2018; MEADOW et al., 2015; NEWELL; GOLDSTEIN; FOSTER, 

2019). 

Como implementar a coprodução? Os adventos da tecnologia e da globalização 

intensificam e facilitam a interação em grupo para o desenvolvimento de soluções para situações 

complexas, mas, ainda assim, depende-se das pessoas envolvidas que têm um perfil heterogêneo 

intencional e um curto espaço de tempo para solucionar um problema complexo e oriundo de uma 

demanda emergente, isto é, não planejada por elas. Contextos assim pedem estratégias adequadas 

e, por mais estudos que se faça, ainda se tem muito a pesquisar. Como afirmam Shuffler, Salas e 

Rosen, (2020), as equipes de trabalho são onipresentes nas organizações modernas e impulsionam 

os resultados de desempenho e o bem-estar do trabalhador, por isso compreender e melhorar o 

funcionamento da equipe é um problema científico complexo de vários níveis. 

Sabe-se que o tema grupos é investigado por diferentes áreas de conhecimento: psicologia, 

gestão, educação, ciência política, políticas públicas, planejamento urbano, trabalho social, 
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teologia, antropologia, sociologia e comunicação, entre outras (LIMA, 2012; MINICUCCI, 2009) 

e sua relevância é confirmada pelo aumento dos estudos, na literatura, sobre o trabalho em grupo 

ou em equipe (MATHIEU; WOLFSON; PARK, 2018; MOURA et al., 2008; SHUFFLER; 

SALAS; ROSEN, 2020) mas ainda se tem mais questões do que respostas.  

A partir da ciência de grupos, encontrou-se muitos estudos, conceitos e denominações 

para os vários coletivos: grupo, time, equipe de trabalho, equipe de projeto, grupo de trabalho, entre 

outros. Algumas das definições classificavam-nas a partir das tarefas que realizavam (equipes de 

produção, de projeto, de consultoria, de resolução de problemas) e, posteriormente, com base em 

dimensões como autoridade, habilidades ou estabilidade temporal (BENISHEK; LAZZARA, 

2019). A literatura mostra, contudo, que ainda não há um convencimento sobre como as equipes 

devem ser nominadas e classificadas (BENISHEK; LAZZARA, 2019; MATHIEU et al., 2017).  

De forma geral, as equipes podem ser descritas pelas características de: ter dois ou mais 

membros; ter interdependência para as tarefas e resultados; ter uma meta compartilhada; ter papéis 

distintos e estar incorporadas a uma entidade maior (KOZLOWSKI; BELL, 2003; RICHARDSON, 

2010; SUNDSTROM; MEUSE; FUTRELL, 1990). A questão de limites definidos e estabilidade 

está implícita nos conceitos, seja com relação aos membros, aos papéis ou às tarefas. Mas, nos dias 

atuais, as características de estabilidade e clareza sobre quem faz, ou não, parte das equipes são 

desafiadas, frequentemente, pela fluidez e rapidez com que as questões do mundo se modificam 

(CHIU et al., 2017; MORTENSEN, 2014). 

Essa descrição de equipes não atende ao perfil demandado pelos desafios atuais, ela não 

condiz com os exemplos citados. Cientes dos desafios para responder ao contexto atual em que as 

equipes precisam funcionar, em janeiro de 2020, o Organizational Psychology Review se propôs a 

apresentar, em suas próximas edições, artigos que apresentavam “novas posturas sobre como 

estudar equipes reais” (SHUFFLER; CRONIN, 2020, p. 211).  Esses autores apontam o fato de 

que as equipes evoluíram junto com o próprio trabalho e que é raro, atualmente, encontrar 

contextos, na sociedade, em que as atividades sejam realizadas por equipes que tenham limites 

identificáveis, associações estáveis e membros que pertençam a uma única equipe. 

São encontrados exemplos desses novos contextos em equipes de saúde (DICKENS et al., 

2019; FILIPE; RENEDO; MARSTON, 2017; HOLLAND‐HART et al., 2019; PARK, 2020), 

equipes multidisciplinares que atendem catástrofes (HAAR et al., 2017), equipes do agronegócio 

(AKPO et al., 2015; DJENONTIN; MEADOW, 2018) e de projetos ligados à sustentabilidade 
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(NEWELL; GOLDSTEIN; FOSTER, 2019), equipes na gestão pública (MEADOW et al., 2015; 

PACHECO; SELIG, 2016; SORRENTINO; SICILIA; HOWLETT, 2018) e serviço de 

atendimento ao cliente (OYNER; KORELINA, 2016), nas construções de grandes projetos 

(SHUFFLER; CRONIN, 2020), nos Hachathons e Startup Weekend (FILIPPOVA; GELGER; 

MOSER, 2017; HAMAD, 2020; HUPPENKOTHEN et al., 2018), nos ecossistemas de inovação 

(GOMES et al., 2016) e em projetos de coprodução de forma geral.  

Com o mundo funcionando em sistema de 24x7 (24 horas, sete dias na semana), as 

situações que precisam ser solucionadas de forma urgente são cada vez mais frequentes e o tempo 

disponível que o grupo ou equipe tem para solucionar o problema que lhe foi designado é cada vez 

menor. As equipes temporárias têm sido estudadas, bem como seu impacto junto às outras duas 

características, a heterogeneidade e a emergência (EDMONDSON; HARVEY, 2018). O que ainda 

parece não ter sido explorado são estas características em equipes que não estejam em contexto de 

risco ou alto desempenho.  

Segundo a literatura, o fator tempo na ciência de grupo, reconhecidamente relevante e 

influente para o processo grupal, nunca foi estudado com a atenção necessária (MCGRATH; 

TSCHAN, 2007; O’NEILL; SALAS, 2018). Os estudos parecem se ocupar mais com as questões 

de longo prazo e organizações em contexto de alto risco, mas é necessário que se generalize mais 

as descobertas sobre a dinâmica das equipes em diferentes segmentos de trabalho (SHUFFLER; 

SALAS; ROSEN, 2020).  

Este estudo interdisciplinar se propõe a investigar, à luz da ciência de grupos, um tipo de 

equipe que, embora bastante presente nas organizações e na sociedade do conhecimento, parece 

não ter sido descrita e caracterizada como tal: equipes emergentes, heterogêneas e temporárias que 

atuam em eventos de coprodução.  

A ciência de grupo é o ponto de partida, mas parece não ter respostas para apoiar os grupos 

formados por indivíduos a partir de uma situação emergente, com diferentes origens, representando 

outros coletivos (instituições ou organizações) e que terão pouco tempo para executar uma tarefa, 

uma atividade, um desafio conjunto. “Arranjos de trabalho” (MATHIEU; WOLFSON; PARK, 

2018) “equipes contemporâneas” e “colaboração” (WAGEMAN; GARDNER; MORTENSEN, 

2012) são nomes apresentados pela literatura para descrever grupos similares ao descrito acima, 

mas eles não condizem, na íntegra, com o perfil de coletivo que se vai estudar. 
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Por mais avançada que a ciência esteja, as equipes de hoje são muito diferentes dadas as 

macrotendências na sociedade, nas organizações e nos desafios que se apresentam. Apesar de todos 

os estudos já realizados sobre as equipes e grupos de trabalho, assim como não se tem um conceito 

específico dessas equipes, não se tem modelos que auxiliem na compreensão e abstração da 

realidade em que estão inseridas.  

Como são caracterizadas ou conceituadas as equipes emergentes, heterogêneas e 

temporárias que participam de eventos de coprodução? Quais eventos de coprodução necessitam 

de equipes emergentes, heterogêneas e temporárias? Quais as orientações e pontos de atenção que 

auxiliam no planejamento de um evento com essas características? Quais os elementos presentes 

nesse tipo de evento? Quais diretrizes facilitam o processo de coprodução dessas equipes? 

São muitas as questões e elas apontam para o seguinte problema de pesquisa: como apoiar 

eventos de coprodução que precisam da participação de equipes emergentes, heterogêneas e 

temporárias? 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

A partir do contexto e do problema de pesquisa apresentados, foram estabelecidos os 

objetivos, geral e específicos, deste estudo. 

1.2.1 Objetivo geral 

Propor um Modelo Conceitual de apoio ao funcionamento de equipes emergentes, 

heterogêneas e temporárias em eventos de coprodução de curta duração. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Definir equipes emergentes, heterogêneas e temporárias com base na ciência de grupos. 

b) Modelar os eventos de coprodução com ênfase na interação das Equipes EHT. 

c) Analisar a viabilidade e contribuição do Modelo EEHT para eventos de coprodução de 

curta duração. 

1.3 JUSTIFICATIVA  

Desde a década de 1920, os estudos sobre a ciência dos grupos tornaram-se mais 

volumosos, qualificados e abordados por diferentes disciplinas (MATHIEU; WOLFSON; PARK, 

2018; MCGRATH; ARGOTE, 2001; MOURA et al., 2008; SUNDSTROM et al., 2000), mas o 
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tema continua sendo exaustivamente estudado e urge por uma renovação. As demandas constatadas 

na prática e na literatura para revisar os métodos e os pressupostos das pesquisas de grupo indicam 

a relevância do tema e parece ser pertinente contribuir para a compreensão do fenômeno do trabalho 

coletivo na sociedade nos dias atuais (BENISHEK; LAZZARA, 2019; BUSH; LEPINE; 

NEWTON, 2018; SALAS; REYES; MCDANIEL, 2018; SHUFFLER; CRONIN, 2020; 

SHUFFLER; SALAS; ROSEN, 2020).  

Só será possível avançar nas pesquisas científicas se houver investigações com equipes 

em situações reais, e o Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento é 

um programa que, por sua característica interdisciplinar, apresenta projetos que viabilizam este 

‘ba’ (NONAKA; KROGH; VOELPEL, 2006). Seres humanos são sociais e é em grupo que se 

constituem como indivíduos. Um dos fatos que evidenciam a relevância do tema equipe é que 

conhecimentos gerados de forma coletiva tendem a ser mais valorizados e reconhecidos, pois é nas 

atividades em grupo que se obtém melhores resultados para o aprendizado e construção do 

conhecimento. Um conhecimento construído por meio do compartilhamento, da testagem e da 

avaliação consensual é mais valorizado na sociedade (MOHAMMED; HUSAM; KINYO, 2020). 

Argumento que fortalece, inclusive, o uso da coprodução para melhoria dos serviços públicos e 

privados. 

O trabalho em equipe não é indicado (nem necessário) em situações em que ordens devem 

ser seguidas e tarefas executadas conforme um regulamento ou procedimento já estabelecido. 

Sempre que a discussão não for possível e os indivíduos estiverem submissos a um processo de 

voto ou obediência, os trabalhos em equipe tendem a gerar frustração e trazem mais prejuízos do 

que resultados (LIMA, 2012). 

Soma-se a isso o fato de que os desafios encontrados na sociedade atual, devido à 

complexidade e rapidez com que tudo acontece, precisam de diferentes competências e 

conhecimentos para serem solucionados. As novas tecnologias disponíveis e fatores como a 

globalização criaram formas de trabalho e novas estruturas que, por sua vez, demandam das equipes 

novos jeitos de funcionar. Mudam a natureza de trabalho das equipes e os métodos para estudá-las 

(MAYNARD et al., 2021; SALAS-PILCO, 2013; SALAS; REYES; MCDANIEL, 2018).  

As soluções dificilmente são encontradas senão de forma conjunta, seja nas empresas, nas 

universidades, no governo, no campo, na área da saúde, educação, tecnologia, construção civil, 

entre outras. É preciso juntar pessoas com diferentes características e conhecimentos para que cada 
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uma possa trazer diferentes contribuições e, rapidamente, obter o resultado esperado para aquele 

grupo.  

Nesse cenário, pode-se dizer que o desafio enfrentado pelos pesquisadores ao estudar a 

formação de equipes no contexto atual é enorme, pois precisam “equilibrar de forma otimizada as 

compensações de ajudar equipes ‘reais’ ao mesmo tempo que conduzem pesquisas sólidas e 

rigorosas” (SHUFFLER; CRONIN, 2020, p. 213).  

Esta tese tem como unidade de análise o trabalho coletivo, em grupo ou em equipe, e se 

ocupa em buscar ferramentas que possam apoiar, também, as atividades de coprodução para 

contribuir não só na efetividade como na relevância dos trabalhos realizados (O’NEILL; SALAS, 

2018; SHUFFLER; CRONIN, 2020) em atividades de coprodução. A demanda cresce não só pelo 

trabalho em grupo, equipe ou coletivo, mas, ainda, pelos diferentes modos e objetivos pelos quais 

se organizam. As transformações vividas pela sociedade do conhecimento, entre elas as facilidades 

da tecnologia, dão velocidade, volume e complexidade para os desafios cotidianos, que não podem 

mais ser solucionados sem a contribuição, envolvimento e participação de várias pessoas 

(MORTENSEN, 2014) e instituições ou organizações.  

Com esses novos formatos é provável que os métodos tradicionalmente utilizados para 

estudar e validar as experiências da equipe tenham se tornado inadequados. Possivelmente, muitas 

das suposições sobre as próprias equipes não são mais corretas e, por isso, o campo deve explorar 

maneiras novas ou diferentes de capturar a experiência da equipe real (KERRISSEY; 

SATTERSTROM; EDMONDSON, 2020).  

As metodologias e abordagens mais usuais, utilizadas para estudar esses contextos, tornam 

quase impossível implementar, de forma precisa e apropriada, uma pesquisa em equipe ou mesmo 

conseguir a adesão das pessoas nos contextos atuais. Caso a pesquisa dure mais do que alguns 

minutos, pode ser necessário incluí-la como um item de ‘to do’ do projeto para que as pessoas 

tenham disponibilidade em suas agendas (SHUFFLER; SALAS; ROSEN, 2020). 

Questões que podem ser consideradas no aprimoramento das pesquisas e, 

consequentemente, dos trabalhos com as equipes, estão ligadas a temas como: a fluidez dos 

membros (BENISHEK; LAZZARA, 2019; CHIU et al., 2017; MORTENSEN, 2014; 

VALENTINE; EDMONDSON, 2015), a diversidade ou heterogeneidade dos membros 

(HOLLAND-HART et al., 2019; NEL et al., 2016; KNIPPENBERG; SCHIPPERS, 2007), os 

contextos complexos e globalizados (DUARTE, 2019; EDMONDSON; HARVEY, 2018; 
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VALENTINE; EDMONDSON, 2015), a dinamicidade das tarefas (BUSH; LEPINE; NEWTON, 

2018; O’NEILL; MCLARNON, 2018) e, em alguns casos, a distância física e a diferença cultural 

(LINDNER; O’BRIEN, 2019; TAVOLETTI; STEPHENS; DONG, 2019). 

1.4 RELEVÂNCIA  

Recentes revisões sobre o tema dos grupos apontaram questões que ainda precisam ser 

respondidas: quais são as características que melhor descrevem as equipes? O que é e o que não é 

uma equipe nos contextos atuais? Se não o modelo de Input – Process – Outcome (IPO), qual? 

Além dos treinamentos tradicionais, quais ferramentas podem apoiar as equipes a responder com 

flexibilidade às demandas em constante mudança? Como as intervenções devem ser empregadas 

dado o rápido advento de novas tecnologias? (BENISHEK; LAZZARA, 2019) Quais métodos 

serão efetivos e aplicáveis no estudo das equipes reais? (SHUFFLER; CRONIN, 2020) Como a 

tecnologia e os dispositivos vestíveis podem enriquecer as pesquisas com grupos? (MATHIEU; 

WOLFSON; PARK, 2018) Como funcionam as equipes com longos ou curtíssimos períodos de 

interação? (SHUFFLER; SALAS; ROSEN, 2020). 

Na revisão de literatura realizada, identificou-se, também, uma pesquisa, de 2018, sobre 

os estudos de grupo realizados desde os experimentos iniciais que ocorreram por volta 1930. O 

artigo apresenta uma lista dos 25 autores com maior número de publicações em periódicos da área 

de psicologia aplicada, gestão e psicologia social. Foram propositalmente incluídas, nas pesquisas 

de revisão de literatura da tese, publicações dos cinco primeiros autores listados: Eduardo Salas, 

John R. Hollenbeck, John E. Mathieu, Daniel R. Ilgen e Daan van Knippenberg (Tabela 1). O sexto 

colocado da lista apresentava um total 15 publicações. 

Tabela 1 – Número de publicações dos autores top five em estudo de grupos 

Autores Psicologia Aplicada Gestão Psicologia Social Total* 

SALAS, Eduardo 29 0 7 46 

MATHIEU, John E. 13 11 0 30 

HOLLENBECK, John R. 9 13 0 25 

KNIPPENBERG, Daan van 11 8 0 24 

ILGEN, Daniel R. 6 11 4 24 

Fonte: Adaptado de Mathieu, Wolfson e Park (2018), APÊNDICE A, tradução nossa. 

*Nota do autor: o total de publicações inclui as revistas de cada campo e duas revistas interdisciplinares adicionais. 
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1.5 INEDITISMO 

Com relação ao ineditismo, fez-se uma revisão de literatura sistematizada com base na 

ciência de grupos cujo resultado está detalhado na seção 2. A revisão em si já traz seu ineditismo 

e, com base nela, não foi encontrado conceito de equipe ou modelo que atenda em 100% o objeto 

de investigação aqui proposto. 

Antecipa-se alguns dos gaps encontrados nessa etapa da pesquisa e que são respondidos 

na tese. Destaca-se a pesquisa de Edmondson e Harvey, na qual afirmam que apesar da ênfase 

recente em “pessoas que trabalham em arranjos de equipe altamente temporários, os estudos de 

diversidade de equipe não exploraram o processo pelo qual um grupo de indivíduos diferentes 

desenvolve uma equipe pronta para resolver um novo problema complexo” (2018, p. 348). Esse 

estudo propõe um modelo integrativo de formação de equipe para o trabalho com enfoque em 

inovação e alto desempenho. As equipes de alto desempenho devem cumprir os objetivos das partes 

interessadas com o mais alto nível de qualidade, amadurecer em unidades de trabalho cada vez 

mais capazes ao longo do tempo e permitir que seus membros desenvolvam e aumentem 

continuamente suas capacidades ao longo do tempo (O’NEILL; SALAS, 2018). O modelo de 

Edmondson e Harvey (2018) pode dar algumas pistas mas não atende aos grupos ou equipes que 

têm poucas horas para realizar uma tarefa e não têm como premissa ser uma equipe de alto 

desempenho. Uma explanação breve desse modelo é apresentada na seção de fundamentação 

teórica (Figura 17). 

Com relação à temporalidade das equipes, Eduardo Salas e seus associados se propõem a 

discutir o que há de estudos atuais e os desafios a serem resolvidos, reforçando a ideia de que: “a 

nova fase da ciência da equipe está preocupada com a temporalidade das equipes” (SHUFFLER; 

SALAS; ROSEN, 2020, p. 1). O mesmo estudo constata que “a teoria ainda é incipiente para o 

fenômeno da equipe em escalas de tempo muito longas ou muito curtas.” (2020, p. 4).  

Outros estudos da pesquisadora Amy Edmondson (EDMONDSON; HARVEY, 2018; 

EDMONDSON; NEMBHARD, 2009; VALENTINE; EDMONDSON, 2015; KERRISSEY; 

SATTERSTROM; EDMONDSON, 2020) preveem novos arranjos de trabalho. Esses estudos, no 

entanto, não atendem as características de equipe emergente, heterogênea e temporária para a 

coprodução. Em um dos estudos, ao falarem sobre equipes temporárias, afirmam que “a 

compreensão das condições e práticas que facilitam a coordenação eficaz e o trabalho em equipe, 
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apesar desses desafios, continua sendo uma área crucial para avanços teóricos e práticos”. 

(VALENTINE; EDMONDSON, 2015, p. 16). 

Em 2020 Amy Edmondson, pesquisadora reconhecida por seus estudos sobre equipes, 

publicou artigo ratificando que era necessário não só publicar estudos, como admitir que os novos 

formatos de equipe precisam ser pesquisados e compreendidos, por mais que a ciência tradicional 

resistia em aceitar que são equipes e não grupos. Ela argumenta a dificuldade de aplicar os métodos 

tradicionais de pesquisa nesses estudos (KERRISSEY; SATTERSTROM; EDMONDSON, 2020). 

O artigo exemplifica e discorre sobre diferentes formatos de equipe, mas não apresenta uma 

caracterização específica como a apresentada nesta tese. 

Diante da variedade de conceitos e expressões encontradas na literatura para descrever os 

trabalhos coletivos, inclusive ao incluir a literatura sobre os trabalhos de coprodução e para garantir 

a definição adequada do tipo de coletivo objeto desta tese, optou-se por investigar a descrição dos 

substantivos coletivos para designar pessoas, na língua portuguesa, além de realizar ampla busca 

na literatura de grupos.  

1.6 DELIMITAÇÃO DA TESE 

Esta tese busca compreender e atuar em uma realidade complexa que parece simples. 

Talvez alguém diga: é só facilitar um grupo! Quantas técnicas existem e que estão disponíveis!? 

Mas está longe de ser simples, porque o fenômeno é novo para a ciência. Geralmente, nos eventos 

de coprodução, há muitos atores envolvidos, cujas necessidades são diferentes. Como atendemos 

a necessidade de todos? O modelo proposto explicita quantas necessidades precisam ser atendidas. 

A tese propõe um modelo e não para nessa abstração da realidade das Equipes EHT. Vai-

se a campo, busca-se técnicas, métodos, sugestões e conhecimentos, para adaptá-las e ver quais 

delas funcionam na realidade de equipes de coprodução caracterizadas como EHT, com o objetivo 

de propor diretrizes para um dos atores: o facilitador. Para os demais atores foram apresentadas 

algumas recomendações no Modelo Conceitual e entende-se que outras ficam para pesquisas 

futuras. 

A Figura 2 retrata os artefatos que serão entregues na tese: um Modelo Conceitual, o 

vocabulário de domínio deste modelo, composto pelos conceitos de equipe, evento e coprodução 

do sistema aqui analisado, e a caracterização da equipe estudada. Além do Modelo Conceitual, vai-

se a campo e, como resultado, são apresentadas ferramentas utilizadas para atender aos fatores 
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estruturantes desse modelo. São descritas, ainda, orientações para o desenvolvimento de novas 

ferramentas e diretrizes para aplicação do modelo. 

Figura 2 – Artefatos propostos na tese 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Para auxiliar na compreensão do que é entregue nesta tese, o Quadro 1 expõe as limitações 

encontradas e as delimitações necessárias para que o trabalho fosse realizado dentro do cronograma 

previsto. 

Quadro 1 – Limitações e delimitações dos artefatos desenvolvidos nesta tese 

Constructo da 

Tese 
Descrição / Observação  Limitações e Delimitações 

Conceito e 

caracterização de 

Equipe EHT 

Conceitua e caracteriza equipes 

emergentes heterogêneas e 

temporárias. 

Delimitações teóricas: embora existam diferentes 

abordagens para o estudo dos grupos, como os 

pequenos e o grandes grupos (CARRASCOSA, 2018; 

REINBURG et al., 2002), esta tese ocupa-se com o 

entendimento da dinâmica das equipes, propondo 

estratégias para facilitar seus trabalhos. O foco não está 

em auxiliar na “formação” da equipe EHT e sim em seu 

processo de coprodução. Porém, em futuros trabalhos, o 

modelo pode contribuir para o agrupamento da 

facilitação de coletivos maiores em equipes 

heterogêneas. Para a pesquisa do conceito de equipe foi 

realizada busca integrativa de literatura e não se 

localizou conceito que atendesse 100% a equipe aqui 

estudada. 

A literatura apresenta equipes como sendo equipes de 

trabalho e, por isso, ligadas à realização de tarefas 

organizacionais. Isso caracteriza e delimitada as equipes 

por suas relações com outros níveis, geralmente 

organizacionais. Nesta pesquisa entende-se 

“organizacionais” não como uma única organização ou 
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Constructo da 

Tese 
Descrição / Observação  Limitações e Delimitações 

instituição, mas sim, como equipes formadas por 

pessoas que se encontram dentro de um contexto maior 

como um ecossistema, uma comunidade ou mesmo um 

conjunto de organizações. Nesta pesquisa não será 

explorado, mas, em estudos futuros, é possível aplicar o 

modelo em questões de inovação social, por exemplo, 

em que pessoas físicas se debruçam para resolver 

questões sociais e trabalhar com Commons.  

Delimitação conceitual: propositadamente o conceito 

proposto é conciso, suscinto e faz uso de adjetivos. 

Como o conceito também caracteriza a equipe, para 

facilitar o entendimento, é apresentado, também, uma 

explicação dos elementos presentes no conceito. 

 

Definição de 

temporário 

Caracteriza o fator temporário, 

aplicado nesta pesquisa, e propõe 

um espaço de tempo a partir dos 

eventos analisados. São eventos 

nos quais há um prazo 

determinado e fixo para os 

eventos de coprodução que têm 

duração de minutos ou, no 

máximo, dias.  

Limitação conceitual: a tese não apresenta uma 

definição precisa do que seria o “temporário” para 

Equipes EHT.  

A literatura fala em tempos muito curtos, como 

segundos, ou muito longos como viagens espaciais 

(SHUFFLER; SALAS; ROSEN, 2020). Segundo a 

psicologia, grupos de curta duração podem ter de dois a 

seis meses (GERSICK, 1988). 

Delimitação conceitual: o tempo estruturante para a 

Equipe EHT não é o mesmo tempo que atende às 

condições ideais de desenvolvimento de projeto de 

coprodução, é o tempo delimitado para a execução de 

uma tarefa. 

Definição de 

heterogeneidade  

Entende-se, com base na 

literatura, heterogeneidade como 

sinônimo de diversidade e está 

relacionada às características 

demográficas e funcionais, dos 

integrantes da equipe, que podem 

ser relevantes para o resultado da 

coprodução desejadas. 

Delimitação conceitual: reconhece-se que a 

heterogeneidade, ou diversidade, é um fator inerente 

das equipes, pois as pessoas são, naturalmente, 

diferentes entre si. Isto posto, explicita-se que o modelo 

não se propõe a analisar fatores de heterogeneidade não 

intencional, atendo-se aos fatores que explicitamente 

irão influenciar na coprodução desejada. 

Conceito e 

caracterização de 

evento de 

coprodução de 

Equipes EHT 

Conceitua e caracteriza eventos 

de coprodução no qual são 

necessárias equipes emergentes 

heterogêneas e temporárias. 

Limitação campo: como a ênfase do estudo estava nas 

equipes, optou-se por fazer a aplicação (teste funcional) 

em um tipo de evento em que se teria um maior número 

de equipes e encontros em dias diferentes para fazer as 

melhorias necessárias e aplicar as ferramentas em mais 

situações.    

Delimitação conceitual: o conceito apresentado está 

restrito aos eventos nos quais são necessárias Equipes 

EHT, dentro do escopo de coprodução delimitado nesta 

pesquisa. Não se tem como objetivo abarcar todos os 

eventos de coprodução, todos os eventos de curta 

duração ou exclusivos da área de inovação. 

Delimitação campo: para delimitar o campo de estudo, 

optou-se pela análise de eventos ocorridos no estado de 

Santa Catarina. O teste funcional (aplicação do modelo 

e das ferramentas) foi em evento estadual, e os eventos 

relatados pelos entrevistados também ocorreram no 

estado catarinense. É válido registrar que um dos 
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Constructo da 

Tese 
Descrição / Observação  Limitações e Delimitações 

eventos referenciados por mais de um entrevistado 

ocorreu em Florianópolis e tinha abrangência nacional. 

Delimitação de abrangência e profundidade: esta 

tese se propõe a conceituar e descrever os atores e suas 

relações no sistema de eventos de coprodução, não 

explora e amplia os diferentes resultados gerados por 

eles. Futuros trabalhos podem investigar, além dos 

resultados gerados, seu impacto como capital 

intelectual/humano, relacional, social e econômico, para 

citar alguns. 

Conceito e 

caracterização de 

coprodução 

Conceitua e caracteriza o tipo de 

trabalho coletivo no qual são 

necessárias equipes emergentes 

heterogêneas e temporárias, 

qualificando o resultado esperado 

(propriedade intelectual). 

 

 

Limitação campo: as ferramentas desenvolvidas e 

apresentadas nesta tese foram desenvolvidas em evento 

de coprodução, cujo resultado era passível de direito 

autoral, sem o elemento competição. Trabalhos futuros 

podem testar as ferramentas propostas ou adaptá-las 

para situações em que há coprodução de propriedade 

industrial. Trabalhos futuros podem enfatizar o item 

resultados: qualidade, o foco dos envolvidos nos seus 

direitos intelectuais, clareza sobre os direitos 

envolvidos e sua possível monetização ou aplicação 

futura. 

Delimitação conceitual: o conceito de coprodução é 

compreendido com base na taxonomia dos tipos de 

trabalhos coletivos (Pacheco, 2016) e que pode ser 

aplicada em eventos onde são necessárias Equipes 

EHT.  

Modelo EEHT 

Proposta de representação do 

sistema de eventos de curta 

duração para a coprodução com 

Equipes EHT. São identificados 

os atores do sistema, descritos os 

fatores estruturantes e propostas 

ferramentas para atender aos 

fatores de estrutura. O Modelo 

oferece, também, um conjunto de 

funções para os atores descritos e 

questões orientadoras para 

desenvolver novas ferramentas. 

Esse modelo e suas ferramentas 

foram desenvolvidos com o 

objetivo de apoiar as atividades 

para que elas ocorram respeitando 

as pessoas envolvidas, criando um 

ambiente produtivo, propositivo e 

de aprendizado não só técnico, 

mas, principalmente, 

comportamental. 

 

Limitação tempo: a ausência de conceitos e modelos 

de trabalho para o tipo de equipe aqui estudado 

consumiu boa parte do tempo de pesquisa do 

doutorado, por isso, o Modelo Conceitual aqui descrito, 

com base no Modelo CESM de Bunge (2004), responde 

aos três primeiros elementos (CES), sendo que o 

desenvolvimento dos mecanismos fica para futuros 

trabalhos. 

Limitação de campo: o modelo foi analisado e teve 

aderência a diferentes tipos de eventos, contudo, o teste 

funcional só foi realizado em um tipo de evento, a sexta 

edição da Conferência de CTI catarinense. 

Delimitação metodológica: não são detalhados, no 

modelo, os mecanismos (CESM de Bunge, 2004) sob o 

risco de restringir a aplicabilidade do modelo ou propor 

mecanismos sem a complexidade esperada para eles. 

Com relação às ferramentas utilizadas em campo, elas 

são focadas no ator Facilitador. Além disso, o Modelo 

EEHT não sugere a aplicação de dinâmicas de grupo 

como as listadas em guias ou livros que oferecem 

dinâmicas prontas. Ele se propõe a apresentar os perfis 

dos atores envolvidos, suas responsabilidades e funções 

e os fatores que precisam ser observados para atendê-

las. 

Delimitação de abrangência e profundidade: a ênfase 

e o detalhamento da estrutura e das ferramentas estão na 
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Constructo da 

Tese 
Descrição / Observação  Limitações e Delimitações 

dinâmica de moderação para a coprodução da Equipe 

EHT, que é função do ator facilitador.  

O papel da liderança, ou mesmo do líder, é um aspecto 

importante para o funcionamento das equipes 

(MCGRATH; ARGOTE, 2001) contudo, esta tese não 

se ocupa em analisá-lo. Outro ponto não explorado pelo 

modelo proposto são os elementos não humanos que 

estão presentes no contexto atual da sociedade e 

consequentemente das equipes, como por exemplo as 

discussões sobre superteams (DELOITTE, 2021). Essas 

questões são oportunidades para futuras pesquisas e 

abre-se espaço, até, para ampliar os atores propostos no 

Modelo EEHT. 

Delimitação campo: a análise de aplicabilidade do 

modelo foi realizada tendo como referência eventos 

ocorridos no estado de Santa Catarina. O teste funcional 

(aplicação do modelo e das ferramentas) foi em evento 

estadual, e os eventos relatados pelos entrevistados, 

também ocorreram no estado catarinense. É válido 

registrar que um dos eventos referenciados por mais de 

um entrevistado ocorreu em Florianópolis, e tinha 

abrangência nacional. 

Ferramentas de 

moderação para 

apoiar a atividade 

de coprodução de 

Equipe EHT 

Lista as ferramentas e 

instrumentos que auxiliam no 

apoio das atividades de 

coprodução da Equipe EHT. É 

apresentado o manual de 

aplicação das dinâmicas 

realizadas no teste funcional. São 

oferecidas questões orientadoras 

para auxiliar na definição de 

ferramentas que atendam as 

funções dos atores do modelo e, 

por fim, são descritas diretrizes 

para auxiliar na aplicação do 

Modelo EEHT. 

Limitação de tempo e campo de pesquisa – não foi 

possível, dentro do prazo disponível para o curso de 

doutorado, elaborar e testar, em campo, ferramentas 

para mais de um tipo de evento de coprodução, 

restringindo as evidências empíricas de aplicabilidade 

dos instrumentos para diferentes tipos de Equipes EHT 

e abre possibilidade de pesquisas futuras.  

Limitação metodológica: a decisão de utilizar a 

nomenclatura de ferramentas e não mecanismos foi por 

entender que o modelo EETH, embora testado em um 

tipo de evento, é indicado para outros tipos. A tese 

apresenta o que seriam mecanismos para a Conferência 

Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa 

Catarina (CECTI), mas não necessariamente para outros 

contextos. Por isso, denominou-se ferramentas.  

Delimitação metodológica: optou-se por apresentar 

uma sequência de diretrizes, para apoiar a facilitação da 

dinâmica em que a coprodução acontece, mas que não 

foi possível verificar os resultados na aplicação de 

campo. 

Reitera-se que esta pesquisa não se propõe a oferecer 

um rol de técnicas padronizadas para a moderação de 

atividades de coprodução. Pode-se dizer que um dos 

resultados obtidos foi a constatação de que técnicas 

prontas não atenderiam à demanda dessas equipes. 

Fonte: Elaborado pela Autora. 



37 

 

1.7 ADERÊNCIA AO PPGEGC 

Esta seção apresenta elementos que reconhecem de que forma este estudo contribui para 

o PPGEGC e explicita a sua contribuição específica à trajetória já percorrida pelo Programa. Ao 

pesquisar trabalhos anteriores, realizados por mestres e doutores formados pelo EGC, foi possível 

localizar trabalhos que contribuíram para a revisão de literatura (FLORIANI, 2020; HAMAD, 

2020; MARQUES, 2020; ORTEGÓN-ALVAREZ, 2018; SALM, 2020), para a definição de 

procedimentos metodológicos (FRAGA, 2019; MARQUES, 2020; NASCIMENTO, 2018) e para 

o diferencial almejado para o curso de doutorado (HAMAD, 2020; NASCIMENTO, 2018), citando 

alguns exemplos. 

O objeto de estudo desta tese é o trabalho coletivo em atividades de coprodução, 

constructos relacionados diretamente com a proposta do PPGEGC de compreender o conhecimento 

como produto e/ou processo em ciclos de geração de valor científico, econômico, social ou cultural 

por coletivos, sejam eles de pessoas ou organizações (PACHECO, 2016). Embora as três áreas de 

pesquisa que são encontradas no Programa - Engenharia, Mídia e Gestão do Conhecimento - 

tenham algumas variações com relação aos fatores que promovem a criação do valor, elas 

concordam com o meta-conceito acima.  

Pode ser caracterizada como uma pesquisa transdisciplinar, o tipo de conhecimento 

científico gerado é formado pela agregação de saberes de diferentes atores em um processo de 

integração e convergência de disciplinas (FRODEMAN, 2013), definição reconhecida pelo EGC 

para a transdisciplinaridade (PACHECO, 2016). Nesta pesquisa, o conhecimento gerado é 

resultante da coprodução de múltiplos atores, não só acadêmicos, como também dos setores 

empresariais e governamentais. Como nos lembra Klein (2014) é preciso cruzar fronteiras 

horizontais e verticais para pensar coletivamente a respeito dos problemas complexos. Essas 

fronteiras podem ser entre disciplinas, entre especialistas, gestores públicos ou corporativos, 

profissionais ou pessoas do convívio social. A ciência dos grupos é, em si, uma ciência 

interdisciplinar e a literatura vem mostrando isso, cada vez mais, em suas publicações (MATHIEU; 

WOLFSON; PARK, 2018). 

A pesquisa está contextualizada na área de Gestão do Conhecimento (GC) do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento,  na linha de pesquisa de Teoria e 

Prática em Gestão do Conhecimento, que aborda a teoria e a prática da gestão do conhecimento e 

suas relações com a engenharia e com as mídias do conhecimento, envolvendo pesquisas que 
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tratam o planejamento e alinhamento coletivo do conhecimento por diferentes dimensões de 

análise, seja individual, de grupo, organizacional, inter organizacional ou em rede  (PPGECG, 

2022), na medida em que estuda a dimensão de análise de grupo, no qual as pessoas que o compõe 

estão ligadas a diferentes coletivos maiores, e propõe soluções que podem trazer benefícios para 

eventos inter organizacionais ou mesmo instituições em rede. 

É possível, ainda, enquadrar a temática desta tese na linha de pesquisa da Engenharia do 

Conhecimento, como aplicada às organizações, que trata da concepção, do desenvolvimento e da 

implantação de soluções da Engenharia do Conhecimento em organizações públicas e privadas e, 

também, da linha voltada à Modelagem e Representação do Conhecimento, uma vez que modela, 

caracteriza e representa um modelo para apoio de atividades de coprodução de Equipes EHT em 

eventos de curta duração. Tem alguma relação, ainda, com a linha de teoria e prática em mídia do 

conhecimento pois, ao trabalhar com eventos, contribui para a construção, comunicação, 

preservação e difusão do conhecimento e suas relações com a engenharia e a gestão do 

conhecimento. 

Para a realização deste estudo foram abordados fundamentos teóricos, temas e 

procedimentos metodológicos de diferentes áreas de conhecimento e a concretização da pesquisa 

só foi possível por meio de uma abordagem interdisciplinar. A Figura 3 apresenta os temas e os 

relaciona com a respectiva área de conhecimento.  

Figura 3 – Relação dos temas estudados com as áreas de pesquisa do PPGEGC 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Com relação a como este estudo se insere no que vem sendo desenvolvido pelo Programa 

de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, pode-se citar os projetos de 

coprodução realizados em parceria com diferentes instituições como a Polícia Rodoviária Federal, 

a Petrobrás, a Polícia e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Empresas de Tecnologia (FAPESC). 

Os projetos como os realizados nessas parcerias costumam oferecer um contexto no qual é 

promovida a coprodução entre atores de diferentes segmentos e instituições, como um ato de 

produção conjunta de natureza colaborativa, em que a criação de valor é enfatizada. “Ao 

coproduzirem, os integrantes de uma equipe se tornam coautores do resultado de sua atividade 

coletiva” (PACHECO, 2016, p. 28). Além disso, este estudo compõem um conjunto de pesquisas 

realizadas pelo grupo de Pesquisa Commons Digitais, do qual a pesquisadora faz parte.  

A partir da tese de Marques (2020) utilizou-se como referência a taxonomia dos tipos de 

trabalhos coletivos, aprofundando o entendimento de coprodução, aqui estudado, como o tipo de 

atividade coletiva com maior interação e atuação entre as pessoas, destacando o fato de que o 

resultado produzido seria passível de propriedade intelectual.   

A tese de Nascimento (2018) serviu como referência inicial para o tipo de coletivo estudado 

e o contexto no qual essa equipe estava inserida, além de revelar as principais características do 

grupo alvo deste estudo. Utilizou-se ainda, o Metaframework de Coprodução proposto como 

referência para a atividade de coprodução quando da aplicação em campo do Modelo Conceitual e 

as ferramentas para o trabalho em equipe aqui desenvolvido. Registra-se, como contribuição à 

evolução das pesquisas e formação do EGC, o fato de que esta tese é a continuação do estudo 

realizado por Nascimento. Ela oferece subsídios teóricos e diretrizes para as atividades de grupo 

utilizadas em eventos de coprodução. Além disso, estabelece um contexto, a Conferência Estadual 

de Ciência, Tecnologia e Inovação, como uma amostra por conveniência para aplicação da 

pesquisa. 

Além desses dois trabalhos, quando analisado o histórico de pesquisas realizadas pelo 

Programa, também se reconhece aderência com relação ao tema e ao método selecionado em outros 

estudos, como mostra o Quadro 2.  

Quadro 2 – Teses e dissertações do PPGEGC com aderência a este estudo 

Aderência Ano T/D Orientador Autor / Título 

Tema e 

Método 
2021 T 

Dr. Rogério Cid 

Bastos 

DOS SANTOS. Vanessa. Coprodução do Conhecimento na 

Formulação de Políticas Públicas. Tese, 2021. 
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Aderência Ano T/D Orientador Autor / Título 

Tema e 

Método 
2021 D 

Dr. Eduardo Juan 

Soriano-Sierra 

SILVÉRIO, Natália. Práticas de GC no compartilhamento de 

conhecimento: evidências de um projeto multidisciplinar da 

área socioambiental. Dissertação, 2021. 

Tema 2020 D 
Dra. Andrea 

Valéria Steil 

FLORIANI, Eduarda V. Processos de Aprendizagem de uma 

Equipe de Projeto que Utiliza Metodologia Ágil: um estudo 

de caso. Dissertação, 2020. 

Tema e 

Método 
2020 T 

Dr. Roberto 

Carlos dos S. 

Pacheco 

MARQUES, Maria Angelica Jung. Framework Conceitual do 

Potencial de Coprodução de Inovação em Ecossistemas de 

Inovação. Tese, 2020. 

Tema 2020 T 

Dr. Roberto 

Carlos dos S. 

Pacheco 

SALM, Vanessa Marie. A Contribuição do Ciclo do 

Conhecimento para o Desenvolvimento das Redes de 

Coprodução dos Serviços Públicos em Meio Ambiente. Tese, 

2020. 

Tema e 

Método 
2020 T 

Dr. Rogério Cid 

Bastos 

HAMAD, Aldrwin Farias. Competências e Habilidades para 

Eventos de Inovação de Curta Duração. Tese, 2020. 

Tema e 

Método 
2019 T 

Dr. Aires José 

Rover 

MEZZAROBA, Mariana Pessini. Framework para Avaliação 

de Portais do Poder Judiciário Brasileiro a Partir de 

Mecanismos de Gestão do Conhecimento. Tese, 2019. 

Tema e 

Método 
2019 D 

Dr. Eduardo 

Moreira da Costa 

HINNIG, Marcus Phoebe Farias. Proposta de Métodos, 

Técnicas e Ferramentas de Gestão do Conhecimento para a 

Prática de Lições Aprendidas em Projeto de Licenciamento 

Ambiental. Dissertação, 2019. 

Tema 2018 T 
Dra. Andrea 

Valéria Steil 

ALVAREZ, Ana Maria Ortegon. Processo de Aprendizagem 

de Equipes de Projeto: uma abordagem baseada na 

experiência. Tese, 2018. 

Tema e 

Método 
2018 T 

Dr. Sílvio 

Serafim da Luz 

Filho 

ZIMMER, Paloma. Framework para a Gestão de Consórcios 

de Pesquisa Pré-competitiva com Múltiplos Stakeholders. 

Tese, 2018. 

Tema e 

Método 
2018 T 

Dr. Paulo 

Mauricio Selig 

NASCIMENTO, Everton Ricardo do. Metaframework de 

Coprodução em Ambientes Complexos para a Geração de 

Insumos Estratégicos. Tese, 2018. 

Tema 2017 T 
Dr. Fernando 

José Spanhol 

PIMENTA, Rosângela Borges. Análise de Maturidade da 

Coprodução de Conhecimento Transdisciplinar: um estudo de 

caso em uma rede agroecológica. Tese, 2017. 

Tema 2016 T 

Dr. Cristiano 

José Castro de 

Almeida Cunha 

GRAMKOW, Fabiana Bohm. Liderança Complexa em uma 

Equipe de Desenvolvimento de Software. Tese, 2016. 

Tema 2015 D Dr. Denilson Sell 

BOTELHO, Maurício. Aplicação de Ontologias na 

Organização de Conteúdos para Apoio a Equipes de 

Desenvolvimento de Software. Dissertação, 2015. 

Tema 2007 D 

Dr. Francisco 

Antônio Pereira 

Fialho 

GUEUDEVILLE, Rosângela M. Avaliação da Comunicação 

entre a Equipe Multidisciplinar e do Tempo de Permanência 

na UTI Após a Introdução do Formulário de Objetivos 

Diários. Dissertação, 2007. 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Uma análise dos títulos dos trabalhos e dos diferentes orientadores evidencia que os temas 

equipe e coprodução já foram estudados pelas três áreas de pesquisa do PPGEGC. A diversidade 
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nos contextos de aplicação indica que esta tese vem complementar a compreensão do fenômeno 

das equipes com mais uma perspectiva. 

Reconhece-se os estudos já realizados no PPGEGC e, para responder ao objetivo desta tese, 

pretende-se propor um modelo que auxilie no planejamento e execução de eventos de curta duração 

que requeiram atividades de coprodução realizada por equipes recém-formadas, em que os 

integrantes não se conhecem, ou não estão habituados a trabalhar juntos, possuem características 

heterogêneas específicas e intencionais para o alcance do resultado esperado, representam 

instituições/organizações ou segmentos sociais e precisaram realizar uma tarefa ou atividade 

comum e interdependente. Podem ser projetos de extensão, projetos de pesquisa de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, disciplinas como a de Cidades Humanas e Inteligentes, oferecidas no 

PPGEGC, entre outros eventos similares.  

Outra tese que possui uma relação estreita com este tema foi desenvolvida por Hamad 

(2020). É um tema paralelo que se ocupou em analisar e identificar as competências necessárias 

para eventos de inovação de curta duração. Um viés focado no indivíduo, mas que pode, em 

conjunto com os resultados aqui apresentados, fundamentar futuras pesquisas ao se juntar a análise 

do nível individual com o grupo 

Durante a condução desta pesquisa, muitos temas interessantes foram encontrados. O que 

parecia ser, inicialmente, uma pesquisa que seguiria por um único caminho já bem percorrido, a 

dinâmica de grupo dentro da psicologia, com a evolução do trabalho mostrou-se mais transversal, 

como uma viga que é sustentada por vários pilares. 

Pode-se afirmar que, no decorrer da pesquisa, o tema revelou muitas possibilidades. A 

tese acabou apresentando-se de forma mais horizontal, abordando diferentes disciplinas e 

conhecimentos. Foram investigados temas das três áreas presentes no EGC: gestão, engenharia e 

mídia do conhecimento. Embora seja uma tese “enquadrada” na linha de pesquisa teoria e prática 

da Gestão do Conhecimento, fica a reflexão de que, talvez, seja tempo de se ter uma linha de 

pesquisa que reúna as três áreas de conhecimento investigadas pelo programa interdisciplinar que 

é o EGC 
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1.8 ESTRUTURA DA TESE  

Esta pesquisa está estruturada em 6 seções: introdução, fundamentos teóricos, 

procedimentos metodológicos, apresentação e análise dos resultados, Modelo Conceitual e 

conclusões.   

A seção 1, introdução, traz a contextualização do problema e a pergunta de pesquisa sendo 

descritos, na sequência, os objetivos, geral e específicos, a justificativa, a relevância da realização 

deste estudo, as evidências do ineditismo da pesquisa e a delimitação do estudo realizado. O 

capítulo é concluído descrevendo a aderência ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento e a estrutura da tese.  

A Figura 4 resume os pontos que caracterizam esta pesquisa como uma tese de doutorado. 

Figura 4 – Caracterização e justificativa da tese 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

A seção 2 é composta pela fundamentação teórica e contempla a trajetória da pesquisa 

bibliográfica. São apresentados: i) a pesquisa sobre os substantivos coletivos que designam grupos 

de pessoas; ii) conceitos de diferentes tipos de grupos e equipes e dados sobre a evolução dos 

estudos e da ciência dos grupos; iii) presenta-se conceitos de grupos de trabalho e equipes e os 

elementos que compõem o processo de desenvolvimento de equipes; iv) são aprofundados os temas 

da heterogeneidade, também chamada na literatura de diversidade, da temporalidade e dos 

resultados esperados pelas equipes; e v) discorre-se sobre os modelos de equipes que possuem 
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algumas similaridades com o coletivo estudado nesta tese. Com relação à coprodução, são descritos 

diferentes conceitos e, além de apresentar-se a taxonomia de tipos de trabalhos coletivos, discute-

se, com base na literatura, os resultados gerados a partir do processo de coprodução, o papel do 

pesquisador na ciência cidadã e elenca-se os desafios da coprodução. Por fim, são especificadas as 

definições basilares adotadas nesta tese, que respondem ao primeiro objetivo específico e compõem 

o vocabulário para responder ao segundo objetivo específico da tese.  

Na seção 3 são explicados os procedimentos metodológicos definidos a partir da visão de 

mundo da ciência do artificial. Optou-se pela Design Science Research (DSR) para responder ao 

problema de pesquisa de natureza aplicada, cujos objetivos caracterizam uma pesquisa 

exploratória, descritiva e prescritiva. São listadas as etapas de realização da pesquisa e as técnicas 

utilizadas em cada uma delas. Na medida em que se apresenta as etapas de pesquisa, descreve-se 

os resultados esperados, indicando como eles serão desenvolvidos, aplicados e avaliados. O campo 

para a aplicação da pesquisa é apresentado, descreve-se sobre as técnicas de avalição, indicando os 

procedimentos para a entrevista semiestruturada e é apresentado, também, um quadro resumo do 

projeto de trabalho, assinalando os artefatos propostos, as etapas necessárias para seu 

desenvolvimento, os resultados esperados de cada um deles. Por fim, são informadas as técnicas 

para a análise dos resultados. 

Na seção 4, é feita a apresentação e análise dos resultados obtidos com o desenvolvimento 

e aplicação dos artefatos, isto é, a demonstração da funcionalidade dos objetos desenvolvidos: 

caracterização dos conceitos, representação do Modelo Conceitual e ferramentas aplicadas no teste 

funcional. A seção inicia com a apresentação da análise estática dos conceitos, verificando se eles 

atendem aos resultados esperados; depois evidencia a aderência do campo de pesquisa ao tema 

estudado e relata a experiência de aplicação no contexto real e os resultados obtidos na aplicação 

do modelo e das ferramentas na sexta edição da conferência de CTI de Santa Catarina; faz-se a 

análise e discussão dos resultados para o desenvolvimento do modelo. Na sequência, apresenta-se 

os dados coletados nas entrevistas semiestruturadas e faz-se a análise de aplicabilidade do modelo, 

respondendo ao terceiro objetivo específico da tese. Finaliza-se com a análise estática que 

evidencia a aderência do modelo aos eventos como Hachathon e Startup Weekend, diferentes do 

contexto em que ser fez o teste funcional. 

Na seção 5, o Modelo EEHT é expresso contendo já as melhorias identificadas nas etapas 

de análise e avaliação dos resultados. Inicialmente, é revelada a representação gráfica do modelo e 
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suas premissas; em seguida são detalhados os atores que compõem o sistema de eventos de 

coprodução e seu ambiente. Descreve-se, também, os fatores estruturantes do modelo e a lista de 

ferramentas que têm como objetivo apoiar as atividades de coprodução de Equipes EHT em eventos 

de curta duração. Para facilitar a aplicação do modelo em outros eventos, com variáveis diferentes 

da Conferência de CTI catarinense, oferece-se uma relação de questões orientativas para 

desenvolver ferramentas que atendam aos diferentes conjuntos de funções dos atores presentes 

nesse sistema. Por fim, são listadas diretrizes para aplicação do Modelo EEHT, com ênfase na 

atividade de moderação, feita pelo facilitador, de forma a apoiar as atividades de coprodução.  

A tese é finalizada com o capítulo 6, a conclusão. Nela é feita uma recapitulação da 

pesquisa e evidencia-se os resultados obtidos e a resposta alcançada para o objetivo geral e as metas 

parciais. São listados os trabalhos publicados durante o doutorado e que compõe a etapa de 

comunicação prevista pela DSR. Por último, apresenta-se uma relação de propostas para futuros 

trabalhos que podem ser realizados a partir deste estudo.  

A Figura 5 retrata a estrutura da tese, apresentando as seções e suas subdivisões. 
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Figura 5 – Estrutura da tese 

Fonte: Elaborado pela Autora.  
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Nesta seção são apresentados os fundamentos teóricos que contribuem para a 

compreensão do tema estudado, respondem ao primeiro objetivo específico e introduzem 

elementos relevantes para responder ao segundo. 

Inicia-se pela apresentação dos tipos de coletivos encontrados na literatura para verificar 

o que mais se aproxima do objeto a ser investigado nesta tese. Essa investigação deu subsídio para 

responder ao primeiro objetivo específico que é definir equipes emergentes, heterogêneas e 

temporárias. São apresentados, a seguir, os substantivos coletivos de pessoas, estudados a partir da 

língua portuguesa, e uma lista dos diferentes tipos de grupos e equipes e as disciplinas que estudam 

o tema.  

O capítulo apresenta, ainda, evidências da evolução da ciência de grupo que, inicialmente, 

era dividida em três vertentes e, atualmente, integrada de forma interdisciplinar, se empenha para 

coevoluir suas teorias e métodos e auxiliar nas respostas ao entendimento das novas formas de 

trabalho em equipe existentes na sociedade do conhecimento. São apresentados conceitos dos tipos 

de grupos e equipes que agregam para a definição do constructo de equipes emergentes, 

heterogêneas e temporárias, bem como características chave para compreender o processo de 

equipe e os resultados esperados pelas equipes. 

São apresentados, também, modelos conceituais de equipe que abordam questões atuais 

como a fluidez e a diversidade cultural e técnica das equipes atuais. 

Uma segunda parte da fundamentação teórica é dedicada à compreensão da coprodução e 

sua posição na taxonomia dos trabalhos coletivos; apresenta-se o conceito de propriedade 

intelectual; e discute-se os resultados que podem ser alcançados com o processo de coprodução. 

Eventos de curta duração são exemplificados e elabora-se uma definição que serve como referência 

para esta tese. Conclui-se os tópicos discutidos com o papel do pesquisador e os desafios da 

coprodução. 

Ao final do capítulo, resume-se as definições basilares que serão utilizadas na tese e as 

considerações finais do capítulo. 
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2.1 SUBSTANTIVOS COLETIVOS QUE DESIGNAM GRUPOS DE PESSOAS 

Os substantivos coletivos, na Língua Portuguesa, são palavras escritas no singular, 

utilizadas para referir-se especificamente a um grupo de seres ou a diferentes espécies de seres que 

devem estar em condições especiais similares para o significado se aplicar. 

Para nomear diferentes grupos de pessoas é possível utilizar, entre outros, os seguintes 

termos: coletivo, comunidade, equipe, família, grupo, multidão, população, reunião, time e turma. 

A literatura encontrada apresenta muitos desses nomes para caracterizar o conjunto de pessoas que 

se reúne para estudar, jogar, trabalhar ou encontrar alguma solução para um problema ou uma nova 

situação que se apresenta na vida em sociedade.  

Acredita-se que a compreensão dessas palavras, a partir do conceito disponível no 

dicionário, permite conhecê-las com maior profundidade para, a partir da análise dos diferentes 

conceitos encontrados na literatura, identificar qual deles melhor se aplica ao grupo de pessoas que 

são objeto de estudo nesta tese.  

O termo população que, de acordo com a etimologia, vem do latim medieval e significa 

povo, está relacionado ao conjunto formado pelos habitantes de um determinado lugar, região ou 

país e pode, ainda, significar um conjunto de pessoas que compõem uma categoria particular como, 

população escolar. Já a palavra multidão refere-se a uma grande quantidade de seres que podem, 

ou não, estar em conjunto, o que não caracteriza o público-alvo investigado. A palavra multidão, 

dentro da sociologia, é entendida como um agrupamento de indivíduos que, embora seja 

heterogêneo e plural, tem uma reação semelhante e impulsiva diante de um mesmo estímulo e, de 

acordo com a etimologia, vem do latim e significa grande número (HOUAISS; VILLAR, 2009). 

Logo, agrupamento está relacionado ao conceito de multidão e não de grupo. 

Os demais substantivos listados acima foram analisados e descritos, Quadro 3, de forma 

que as colunas apresentem, respectivamente: os substantivos pesquisados, alguns dos conceitos 

descritos no dicionário e a etimologia da palavra. Para a seleção dos itens descritos pelo dicionário, 

escolheu-se os que apresentaram maior relação com a ideia de conjunto de pessoas ou com a 

essência da palavra em questão.  
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Quadro 3 – Termos que denominam conjunto de pessoas segundo o dicionário 

Substantivo Conceito Etimologia 

Coletivo 

adi. 1 que abrange várias pessoas ou coisas; 2 que pertence a várias 

pessoas; (...) 5 aquilo que diz respeito a toda a coletividade 

(indivíduos que se preocupam mais com o individual que com o c.) 

(p. 493). 

ETIM lat. 

Collectivus,a,um ‘que 

agrupa, ajunta’. 

ANT individual. (p. 

493). 

Comunidade 

s.f. (...) 3 conjunto de habitantes de um mesmo Estado ou qualquer 

grupo social cujos elementos vivam numa dada área, sob um 

governo comum e irmanados por um mesmo legado cultural e 

histórico; 4 população que vive num dado lugar ou região, ger. 

Ligada por interesses comuns; (...) 6 por extensão de sentido: 

qualquer agrupamento populacional 6.1 por extensão de sentido: 

grupo monástico ou outro qualquer grupo de religiosos, com 

hábitos de vida e ideais comuns, codificados numa regra; ordem, 

congregação (a c. dos beneditinos); 7 qualquer grupo de indivíduos 

unidos pela mesma profissão ou que exerça uma mesma atividade 

(a c. dos médicos) (a c. dos lexicógrafos); 8 conjunto de indivíduos 

com determinada característica comum, inserido em grupo ou 

sociedade maior que não partilha suas características fundamentais 

(a c. japonesa de São Paulo) 8.1 por extensão de sentido: grupo de 

indivíduos que partilha uma crença econômica ou social particular 

e vive em conjunto (uma c. hippie). (p. 5009). 

ETIM lat. Communitas, 

atis ‘comunidade, 

analogia’ SIN/VAR ver 

sin. De agremiação (p. 

5009). 

Equipe 

s.f. (1899) 1 conjunto de pessoas que se dedicam à realização de 

um mesmo trabalho (e. de DESP grupo de duas ou mais pessoas 

que, formando um conjunto solidário participam de uma 

competição esportiva (e. de futebol) (p. 786). 

ETIM fr équipe 

‘conjunto de pessoas 

que preparam uma 

embarcação para 

viagem’. SIN/VAR 

equipa, esquadrão, 

formação (p. 786). 

Família 

s.f. 1 grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto (esp. O pai, a 

mãe e os filhos); 2 grupo de pessoas com ancestralidade comum; 3 

pessoas ligadas por casamento, filiação ou adoção 3.1 sentido 

figurado: grupo de pessoas unidas por convicções ou interesses ou 

provindas de um mesmo lugar (p. 871). 

ETIM lat. Família,ae 

‘servidores, escravos, 

séquito, casa, família’ 

(p. 871). 

Grupo 

s.m. 1 conjunto de pessoas ou coisas dispostas proximamente e 

formando um todo (g. de árvores) (g. de crianças); 2 determinado 

número de pessoas (encontrou-se com um g. de amigos); 3 

conjunto de indivíduos com características, objetivos, interesses 

comuns (g. familiar) (g. de empresas); g. social sociologia: 

conjunto de pessoas associadas por processos, a partir de 

interesses, cultura e crenças comuns (...) (p. 992-993). 

ETIM it. Gruppo ‘no 

conjunto, reunião’ 

derivado do lombardo 

kruppa, equivalente do 

frâncico kruppa ‘massa 

arredondada’ (p. 992-

993). 

Reunião 

s.f. 1 ato ou efeito de reunir (-se); 2 agrupamento de pessoas num 

mesmo local para tratar de algum assunto ou com propósitos 

recreativos <r. de diretoria> <r. social>; 3 união (operação); r. de 

cúpula: conferência de cúpula. (p. 1662). 

ETIM re+união ANT 

ver antonímia de 

aproximação. (p. 1662). 
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Substantivo Conceito Etimologia 

Time 

s.m. 1 desporto: grupo de atletas que participam de certos esportes 

de conjunto, p. ex. o futebol, e que constituem a equipe ou quadro; 

2 por extensão de sentido: grupo de pessoas empenhadas numa 

mesma atividade conjunta (um t. de jornalistas esteve presente ao 

debate); 3 Mato Grosso: número de peões (cerca de dez) que toma 

por empreitada uma tarefa rural; (p. 1843). 

ETIM inglês team 

‘grupo de pessoas 

associadas em uma 

atividade’ (p. 1843). 

Turma 

s.f. 1 história militar: entre os romanos, destacamento de cavalaria 

composto de 30 homens comandados por três decuriões; 2 

conjunto de pessoas; grupo (formamos uma t. que encheu a sala) 

2.1 grupo profissional (t. da faxina) 2.2 grupo de indivíduos 

congregados em razão de certo interesse comum (t. de ecologistas) 

2.3 conjunto dos estudantes que seguem o mesmo curso, 

frequentando a mesma sala; classe (muita gente da t. faltou) 2.4 

grupo de amigos; pessoal, galera (ninguém de nossa t. fuma) 2.5 

grupo, esp. De estudantes ou trabalhadores, ligado a determinado 

turno, t. do deixa-disso uso informal: grupo de pessoas que separa 

contendores em conflito, apazigua seus ânimos (p. 1895). 

ETIM latim turma,ae 

‘destacamento de 

cavalaria’ 

Sinônimo/variação: 

bando, coletividade, 

comunidade, 

congregação, conjunto, 

equipe, grupo, liga, 

pessoal, tropa (p. 1895). 

Fonte: Elaborado pela Autora baseado em Houaiss e Villar (2009). 

Entre as expressões citadas há algumas que são similares e podem ser utilizadas quase 

como sinônimos, enquanto outras possuem diferenças essenciais que impactam na seleção das 

palavras pertinentes a este estudo. Com relação ao significado das palavras para a língua 

portuguesa, entende-se que “equipe” e “time” são as que mais se aplicam ao objeto de análise desta 

pesquisa.  

A palavra “grupo”, ao que parece, segundo Houaiss e Villar (2009), tem uma descrição 

similar à palavra “turma”, mas não inclui, em sua descrição, todos os elementos necessários para 

caracterizar o conjunto de pessoas que será pesquisado nesta tese. 

De forma similar ao estudo feito com base nos substantivos coletivos, uma revisão de 

escopo foi realizada para identificar os autores e respectivas expressões utilizadas para descrever 

o conjunto de pessoas que se reúnem para realizar um trabalho ou alguma tarefa nos diferentes 

segmentos da sociedade. A próxima sessão apresenta uma variação de nomenclatura dos grupos 

encontrada na literatura. 

2.2 NOMENCLATURAS E TIPOS VARIADOS DE GRUPOS E EQUIPES 

Que existe variação na forma como são denominados os grupos de pessoas, seja na língua 

portuguesa, seja na literatura da área, é informação conhecida. Esta seção pretende apresentar 

algumas dessas expressões e os autores que as utilizam.  
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Além das diferentes áreas que estudam o tema, (LIMA, 2012; MINICUCCI, 2009; 

SANCHEZ, 2014), é possível verificar, na literatura e no dia a dia, diferentes nomes dados aos 

grupos: pequenos grupos (small group), grupos de trabalho, grupos sociais, grupos terapêuticos, 

grupos de classes, grupos de controle, grupos urbanos, grupos familiares, grupos de escolas, grupos 

do trabalho, grupos religiosos, grupos filantrópicos, grupos de pesquisa, grupos de projetos, grupos 

fluidos, grupos de lazer. Vale lembrar que, em quase todos, podemos substituir a palavra grupo por 

equipe.  

Uma revisão de escopo, realizada nas bases de dados de diferentes áreas de conhecimento 

como psicologia (APA PsycInfo), educação (Educational Resources Information Centre - Eric) e 

gestão do conhecimento (Scopus e Web of Science), apresentou uma variedade de expressões 

utilizadas nos estudos sobre grupos de pessoas. O Quadro 4 lista a nomenclatura utilizada e seus 

respectivos autores. Esses conceitos serão explorados mais adiante. 

Quadro 4 – Nomenclaturas e tipos variados de grupos e equipes 

EXPRESSÃO, TERMO AUTORES 

Grupo (groups) 

Lewin, 1973; Bock; Furtado; Teixeira, 1996; Poole et al., 2004; Cord, 

2008; Minnicucci, 2009; Forsyth, 2010; Lima, 2012; Sanchez, 2014; Nel 

et al., 2016; Costa; Silva; Silveira, 2018; Boland et al., 2020. 

Pequenos grupos (Small Group) 
Tuckman, 1965; Shaw, 1981; Tellegen, 1984; Minicucci, 2009; Sanchez, 

2014; Valentine; Edmondson, 2015; Nel et al., 2016; Boland et al., 2020. 

Grupo de trabalho (Work Group) 
Moscovici, 2003; Snapka; Kasik, 2012; Newell; Goldstein; Foster, 2019; 

Carter et al., 2019; Kozlowski; Bell, 2003; Sundstrom et al., 2000. 

Equipe ou Time (Team) 

Equipe de trabalho 

Tuckman, 1965; Gersick, 1988; Moscovici, 2003; Mortensen, 2014; 

Valentine; Edmondson, 2015; Lencioni, 2015; Kuhrmann; Muench, 

2016; Bush; Lepine; Newton, 2018; lake et al., 2018; Edmondson; 

Harvey, 2018; Carter et al., 2019; Kozlowski; Bell, 2003; Sundstrom et 

al., 2000. 

Project teams 
Kuhrmann; Muench, 2016; Nel et al., 2016; Edmondson; Harvey, 2018; 

Ortegón-Alvarez, 2018. 
Equipe Temporária  
(Temporary groups, temporary 

teams) 

Gersick, 1988; Edmondson; Nembhard, 2009; Mortensen, 2014; 

Valentine; Edmondson, 2015; Ortegón-Alvarez, 2018. 

Contemporary Teams Wageman; Gardner; Mortensen, 2012. 
Cross-boundary teamwork; cross-

boundary teams (equipes cruzadas) 
Edmondson; Harvey, 2018. 

Grupos sociais 
Bock; Furtado; Teixeira, 1996; Lane, 2001; Nel et al., 2016; Costa; Silva; 

Silveira, 2018. 

Hybrid Teams Lake et al., 2018. 

Multidisciplinary Teams Haar et al., 2017; Hogan et al., 2018; Lake et al., 2018. 

Transdisciplinary Teams Nel et al., 2016; Hogan et al., 2018. 

Equipe de Trabalho 

Interdisciplinar  

(interdisciplinary teams) 

Kuhrmann; Muench, 2016; O’reilly et al., 2017; Hogan et al., 2018; 

Boland et al., 2020. 

Global virtual teams Lindner; O’brien, 2019. 
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EXPRESSÃO, TERMO AUTORES 

Team scaffolds Valentine; Edmondson, 2015. 

Multiteam Systems 
Marks; Mathieu; Zaccaro, 2001; Shuffler; Jiménez-Rodríguez; Kramer, 

2015; Salas; Reyes; Mcdaniel, 2018. 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

O Quadro 4 não tem a pretensão de esgotar as possibilidades, quer, sim, evidenciar a 

pluralidade que existe no estudo da dinâmica de grupo, além de mostrar alguns dos pesquisadores 

e profissionais que se dedicam a investigar um tema de tamanha relevância social e econômica. 

Conforme verificado na revisão de escopo, a literatura que estuda a dinâmica de grupo e 

as formas de trabalho que se valem da reunião de pessoas utiliza uma variação ampla, que 

contempla as palavras “grupo” e “equipe”, às vezes seguidas por algum adjetivo. Nota-se que, em 

alguns estudos e para alguns autores, essas palavras são consideradas sinônimos (KOZLOWSKI; 

BELL, 2003; MATHIEU; WOLFSON; PARK, 2018; SUNDSTROM et al., 2000; SUNDSTROM; 

MEUSE; FUTRELL, 1990). 

Ainda na tarefa de verificar o que a ciência de grupo tem sobre o coletivo objeto de estudo 

desta tese, continua-se a investigação sobre os termos discutidos na literatura. A próxima seção 

apresentará alguns dos conceitos encontrados ao longo da história da ciência dos grupos. A palavra 

time é sinônimo de equipe, em inglês team, por isso não será realizada uma pesquisa exclusiva para 

essa palavra. 

2.3 A IMPORTÂNCIA E A EVOLUÇÃO DO ESTUDO DOS GRUPOS 

A natureza está repleta de exemplos em que os grupos são importantes e trazem vantagens 

para a sobrevivência e desenvolvimento das espécies. Para os seres humanos isso não é diferente. 

Acredita-se que os desafios da sobrevivência levaram as pessoas a se organizarem em grupos. A 

ação cooperativa e interdependente, provavelmente, teve início em pequenos grupos familiares de 

hominídeos, que observaram as vantagens, para a sobrevivência, obtidas por estarem juntos. 

Quando se está em grupo, é possível dividir o trabalho, caçar com mais eficácia e se defender de 

inimigos. As evidências, na sociedade, sugerem que os grupos que cooperaram foram mais bem 

sucedidos, visto o surgimento de normas sociais de interação e reciprocidade existentes na 

sociedade humana (DRISKELL; SALAS; DRISKELL, 2018).  

Mas, afinal, o que que é trabalho em equipe? Nas palavras de Mathieu et al. (2017, p. 458) 

é “a integração dos esforços dos indivíduos para a realização de um objetivo comum”. Em outras 
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palavras, esse trabalho coletivo se refere à realização de processos de trabalho que apoiam o 

desempenho eficaz da equipe, o detalhe é que esses processos são realizados em grupo.  

A dinâmica dos grupos é uma área que investiga o conhecimento sobre a natureza dos 

grupos, as leis do seu desenvolvimento e suas inter-relações com os indivíduos, outros grupos e 

instituições; averigua sua estrutura, sua formação, seu crescimento, suas relações de autoridade, 

coesão e desintegração; tem interesse pela autenticidade das relações interpessoais que ocorrem 

tanto nos meios espontâneos quanto nos organizados e formais (CARTWRIGHT; ZANDER, 1976; 

MINICUCCI, 2009). 

O tema grupos é estudado por diferentes áreas de conhecimento uma vez que eles 

impactam em diferentes segmentos da vida do ser humano. Cartwright e Zander (1976) 

sistematizaram as principais teorias que desenvolveram o estudo da dinâmica de grupo. Listam oito 

escolas em diferentes áreas de conhecimento: i) Teoria de campo (Lewin); ii) Teoria de interação 

(Bales, Homans, Whyte); iii) Teoria de sistema (Newcomb, Miller, Stogdill); iv) Teoria 

sociométrica (Moreno); v) Teoria psicanalítica (Freud, Bion, Thelen, Stock, Berne); vi) Teoria 

cognitiva (Piaget, Festinger, Heidar, Krech, Crutchfield); vii) Orientação empírica e estatística 

(Cattell, Meyer, Hemphill); e, por fim, viii) Modelos formais (de orientação matemática).  

Minicucci (2009) e Sanchez (2014), por sua vez, apresentam dados similares, com alguma 

diferença quanto ao número de escolas e com relação aos autores pertencentes a cada uma delas. 

Senchez (2014) apresenta um quadro com sete orientações, ao contrário de oito. Parece agrupar as 

orientações teóricas empírica e estatística com os modelos formais de orientação matemática. 

Para auxiliar na apresentação das informações coletadas a partir destes três autores sobre 

as principais orientações teóricas que fundamentam a dinâmica de grupo apresenta-se um mapa 

mental (Figura 6). 
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Figura 6 – Resumo das principais orientações teóricas que fundamentam a dinâmica de grupo 

 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em Cartwright e Zander (1976), Minicucci (2009), Lima (2012) e Sanchez (2014). 

Nota: são destacados por “*” os autores apresentados por Minicucci (2009) que usa como referência também Cartwright e Zander (1976) e “**” os citados por 

Sanchez (2014) 
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A formação de grupos é intrínseca ao ser humano e, por isso, é fácil compreender o que 

faz esse tema ser explorado por áreas tão diferentes. O homem é um ser social, por isso é natural 

que tenha mais de um grupo ao qual pertence e exerça diferentes papéis em cada um deles, 

imprimindo sua identidade no grupo e sendo, também, formado pelas interações que vivencia. “É 

possível compreender que mesmo pertencentes a determinado grupo, com regras e normas que 

regem o processo relacional, cada um de seus integrantes, imprima sua identidade sobre o mesmo” 

(COSTA; SILVA; SILVEIRA, 2018, p. 62). 

Quando se aplica uma estratégia de trabalho em grupo, como por exemplo a colaboração, 

a coprodução ou a cooperação, espera-se, como resultado, um produto/serviço que não poderia ser 

feito de forma individual. Reunir pessoas para um trabalho, todavia, tem suas vantagens e 

desvantagens. As potenciais desvantagens do trabalho colaborativo são a comunicação ineficaz, o 

conflito, a ociosidade social (conhecida também como o comportamento de pegar carona) 

(ROBERTS et al., 2020) e a difusão de responsabilidade. Por outro lado, ao ser utilizada de forma 

adequada, esta forma de trabalho pode ter uma divisão de tarefas bem distribuída e justa, aproveitar 

as várias perspectivas de seus membros, promover ideias emergentes e aumentar a qualidade de 

seus resultados com a avaliação de múltiplas fontes (GRAESSER et al., 2018).  

O trabalho coletivo pede as contribuições de todos os seus membros. Como as pessoas são 

diferentes, elas se manifestam de maneira peculiar. Ao compor um grupo, cada indivíduo, com sua 

forma de agir, pensar, falar, contribui para a ampliação de conhecimentos dos demais membros. E 

é essa soma de características únicas que, ao se combinarem, caracteriza a principal vantagem do 

trabalho em grupo pois, como se sabe, o grupo é mais do que a soma de suas partes (CASTANHO, 

2012; LEWIN, 1973). É nessa relação que um influencia o outro, essa influência gera novos 

conhecimentos e novas formas de agir, impacta na identidade dos demais e retroalimenta o próprio 

indivíduo com novas experiências. A forma de ser em coletividade é também o que constitui a 

identidade de cada um.  

A ciência dos grupos, entre os anos 20 e 90, evoluiu com três escolas de pensamento: i) 

grupo como uma influência social para o comportamento do indivíduo (Lewin / Michigan), ii) 

grupo como um coletivo (Mayo / Harvard) e iii) grupo como um contexto (McGrath / Illinois) e 

cada uma desenvolveu sua própria perspectiva sobre o que são grupos, o que fazem e como devem 

ser estudados. Essas abordagens se desenvolveram quase de forma simultânea, mas paralelas e com 
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pouca sobreposição, pois contavam com pesquisadores independentes e separados (MATHIEU; 

WOLFSON; PARK, 2018). 

Na abordagem originada por Kurt Lewin, Michigan, o grupo era entendido como uma 

influência social e a visão estava focada no indivíduo. Ele, desde o início, estabeleceu parcerias e 

suas pesquisas eram multidisciplinares. A escola de pensamento originada nas pesquisas de Elton 

Mayo, em Harvard, tendeu a se concentrar em coletivos, ou grupos, como unidades focais de 

análise, com uma orientação grupal pela qual os indivíduos são vistos como elementos em um 

sistema social mais amplo. A terceira abordagem, iniciada com os estudos de Carter na década de 

50, em Illinois, na qual um dos grandes pesquisadores foi Joseph McGrath, reconhecia o grupo em 

seu contexto. Nessa escola, as pesquisas queriam descobrir o que impactava a eficácia da equipe, 

seu foco estava nas reações do grupo e seus membros, aos arranjos de tarefas e influências 

temporais (MATHIEU; WOLFSON; PARK, 2018). 

Após quase um século de pesquisas, a ciência que estuda os grupos amadureceu e, nos 

últimos 30 anos, as diferentes escolas foram integradas, pois os desafios a respeito da eficiência 

dos grupos continuam e se ampliam. Nas palavras de Mathieu, Wolfson e Park “é necessária uma 

abordagem interdisciplinar para compreender este fenômeno complexo que é o trabalho em equipe. 

Houve muito mais polinização cruzada entre as três escolas de pensamento do que pode ter parecido 

à primeira vista” (2018, p. 314). 

Muitas revisões bibliográficas foram realizadas e constataram a evolução, a contribuição, 

o impacto e o crescimento das pesquisas sobre grupos e ao longo dos anos (KNIPPENBERG; 

DREU; HOMAN, 2004; KNIPPENBERG; SCHIPPERS, 2007; MATHIEU et al., 2017; 

MATHIEU; WOLFSON; PARK, 2018; SALAS; REYES; MCDANIEL, 2018). 

Estudos atuais, teóricos e empíricos, constatam que a forma de conceituar e descrever os 

grupos não está mais atendendo aos arranjos de trabalho e das equipes que existem no dia a dia das 

organizações e da sociedade (BENISHEK; LAZZARA, 2019). Constata-se, também, que há 

poucas evidências sobre as equipes reais e sobre métodos viáveis para investigá-las (SHUFFLER; 

CRONIN, 2020). A temporalidade é um elemento importante e pouca clareza se tem sobre ela, até 

pela dificuldade em realizar estudos com grupos de curta ou longa duração, por exemplo 

(MCGRATH; TSCHAN, 2007; SHUFFLER; SALAS; ROSEN, 2020). 

Nuvens de palavras formadas por palavras-chave e abstracts dos artigos de grupos de 

trabalho e equipes ao longo dos 100 anos do Journal of Applied Psychology (MATHIEU et al., 



56 

 

2017 material complementar), mostram claramente uma mudança com relação à nomenclatura 

utilizada para o estudo dos grupos de trabalho e equipe. Ao analisar as imagens elaboradas com os 

dados dos artigos de antes de 1965, e dados dos artigos entre os anos de 1965 e 1990, a palavra 

“group” (grupo) aparecia em destaque supremo e embora a palavra “team” (equipe) tenha 

aumentado sua presença, como destacado pelas flechas verdes, ela ainda é modesta quando 

comparada a outras expressões (e.g. discussion, leadership) que se destacam nas Figuras 7 e 8. 

Outra palavra que ganhou destaque e tem relação com o tema desta tese é “performance”. 

Figura 7 – Nuvens de palavras formadas por palavras-chave e abstracts dos artigos de grupos de trabalho e equipes 

do Journal of Applied Psychology antes de 1965 e de 1965 até 1990 

 

 

Fonte: Adaptado de Mathieu et al. (2017), material suplementar. 

As imagens formadas pelos estudos a partir de 1990 até o ano de 2015 evidenciam uma 

mudança significativa na nuvem de palavras (Figura 7). Embora a expressão “performance” ainda 
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seja uma das palavras em evidência, o termo “team” (equipe) assumiu a liderança. O que mostra 

que os estudos, pelos menos no Journal of Applied Psychology, passaram a dedicar maior atenção 

à investigação das equipes. E essa mudança é tão significativa que quando se constrói a nuvem de 

palavras utilizando o total de anos incluídos nos estudos, de 1917 até 2015, a palavra “team” se 

mantém em destaque. 

Figura 8 – Nuvens de palavras de palavras-chave e abstracts dos artigos de grupos de trabalho e equipes do Journal 

of Applied Psychology entre os períodos de 1990 até 2015 e 2017 até 2015 

 

 

Fonte: Adaptado de Mathieu et al. (2017), material suplementar. 

A partir da constatação de que as expressões “equipe” e “grupo” são amplamente 

utilizadas, entende-se que é pertinente compreender um pouco melhor os elementos que sustentam 

esta variação de nomenclatura e apresenta-se os conceitos de grupos e equipes de trabalho na 

literatura estudada.  
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2.4 CONCEITOS DE GRUPOS E EQUIPES DE TRABALHO 

Para o psicólogo social Kurt Lewin, considerado o pai da dinâmica de grupo, grupo é: 

um todo dinâmico, em que a mudança no estado de qualquer subparte modifica o estado 

de todas as outras subpartes. O grau de interdependência das subpartes de membros do 

grupo varia desde a “massa” amorfa a uma unidade compacta e depende, entre outros 

fatores, do tamanho, da organização e intimidade do grupo. (...) tem estrutura própria, 

objetivos próprios e relações próprias com outros grupos. (LEWIN, 1973, p. 100). 

Para ele, a interdependência, e não a semelhança ou diferença entre os membros do grupo, 

é a sua essência, ele caracteriza o grupo sendo mais e diferente da soma de seus membros. Nos 

estudos de Lewin, é possível reconhecer a ideia de um sistema. Minicucci (2009) especifica que a 

interdependência entre os integrantes de um grupo ocorre de duas formas: uns sobre os outros 

reciprocamente e em uma atuação conjunta com certa uniformidade. Segundo ele, o simples fato 

de as pessoas estarem juntas não forma um grupo, é preciso haver a interdependência entre os 

elementos, um sistema de interação e uma unidade reconhecível.  

Shaw (1981, p. 8), por sua vez, define “grupo como duas ou mais pessoas que estão 

interagindo entre si de tal maneira que cada pessoa influencia e é influenciada pela outra”. Ele 

assinala que um pequeno grupo é formado por até 20 membros. Para ele, as definições em termos 

de interdependência ou interação delineiam mais diretamente os elementos básicos do conceito 

“grupo” e questiona a ideia de que um objetivo comum seja uma característica essencial para um 

processo de grupo ocorrer.  

Shaw (1981) argumenta que as motivações dos integrantes de um grupo podem explicar 

e até justificar a sua formação; os integrantes do grupo podem, verdadeiramente, constatar que eles 

são ou não membros de um grupo. Porém, sua organização, as relações e os papéis desempenhados, 

os status e as normas internas do grupo, podem ser uma consequência inevitável do processo 

grupal, mas não são necessários ou suficientes para definir grupo. Além disso, afirma que, pelo 

menos teoricamente, um grupo pode atingir apenas objetivos individuais de seus membros. Este 

conceito difere essencialmente da visão de que o grupo está centrado em uma tarefa comum e se 

diferencia dos demais autores apresentados.  

Com alguma leve similaridade, Arrow e McGrath (1995) entendem que o elemento básico 

na caracterização de um grupo de trabalho é a associação entre seus membros. Esses pesquisadores 

descrevem o grupo de trabalho como sistemas dinâmicos e complexos que mudam ao longo do 
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tempo e são definidos por um conjunto de relações entre os membros que os compõe, o trabalho 

que realizam e as ferramentas que utilizam. 

Mais tarde, Mcgrath e Argote (2001) resumem grupos de trabalho como sistemas 

complexos constituídos de pessoas, intenções e recursos. Segundo seus estudos, as pessoas formam 

um conjunto de membros inter-relacionados; as intenções se tornam projetos do grupo e são um 

conjunto de tarefas também inter-relacionadas; os recursos se tornam a tecnologia do grupo e como 

um conjunto de ferramentas interconectadas (hardware ou software) é utilizado pelo grupo para a 

realização do trabalho. Para Hackman (2012, p. 429) “um grupo é um sistema social intacto, 

completo com limites, interdependência para algum propósito compartilhado e papéis de membros 

diferenciados”.  

Guzzo e Dickson (1996) apresentam grupos de trabalho como fazendo parte de um 

sistema. Em sua descrição, o grupo de trabalho é composto por indivíduos que se reconhecem como 

uma entidade social, são interdependentes em função das tarefas que realizam como membros de 

um grupo e fazem parte de um ou mais sistemas sociais maiores (por exemplo comunidade, 

organização), cuja execução das tarefas afeta outras pessoas, como fornecedores, clientes e colegas 

de trabalho. 

A literatura também diferencia os grupos primários, ou psicogrupos, dos grupos 

secundários, também chamados de sociogrupos. O primeiro é caracterizado pelos grupos informais, 

espontâneos em que as pessoas são ligadas pelos vínculos afetivos. Nesses, o que conta é a 

qualidade da relação; geralmente são exemplificados pela família e grupos de amigos.  Os grupos 

secundários são aqueles em que as relações são formais, racionais e contratuais, há tarefas a serem 

realizadas, normas estabelecidas e ocorrem independente das questões afetivas entre os membros 

do grupo. Esse tipo de grupo é comumente relacionado às relações de trabalho, de estudos, 

associações, entre outros (COSTA; SILVA; SILVEIRA, 2018; LEWIN, 1973; MUCCHIELLI, 

1980). 

Em resumo, parece haver consenso no entendimento de que grupos são sistemas sociais, 

em que um conjunto de pessoas (mais de dois indivíduos) são interdependentes ou interagem e, por 

isso, se influenciam. Não há convencimento sobre a necessidade de haver um objetivo comum ou 

uma tarefa, especialmente segundo a visão de Shaw (1981). Esta tese utiliza como fundamentação 

a ciência de grupos com foco nos pequenos grupos, embora reconheça a existência de estudos e 
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técnicas destinados aos grandes grupos (CARRASCOSA, 2018; REINBURG et al., 2002; 

SCHUMAN, 2005). 

Com relação à expressão equipe, como discutido na seção 2.1, é relativa ao “conjunto de 

pessoas que se dedicam à realização de um mesmo trabalho” (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 786) 

e pode ser aplicada a diferentes atividades como a prática de esportes, atividades profissionais ou 

educacionais. De acordo com a etimologia, vem do francês e tem relação com o conjunto de pessoas 

que prepara a embarcação para uma viagem, o que pressupõe conjunto de pessoas e organização. 

A expressão time, utilizada como sinônimo, também se refere a um “grupo de pessoas associadas 

em uma atividade” (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1843). 

Para alguns autores há diferença entre grupos e equipes (MATHIEU; WOLFSON; PARK, 

2018; MINICUCCI, 2009; MOSCOVICI, 2003; MUCCHIELLI, 1980). Na visão de Mucchielli 

(1980) trabalho em grupo é aquele feito de forma simultânea, por várias pessoas independentes 

que, embora reunidas, cada uma faz a sua atividade. O trabalho em grupo pode ser voltado para 

uma tarefa em que não há atenção com os vínculos entre os integrantes, ou para a relação entre 

esses, e não há um objetivo/tarefa conjunta, enquanto equipe de trabalho seria um nível 

intermediário: “um grupo unitário, equilibrado entre a orientação para o grupo e a orientação para 

a tarefa” (MUCCHIELLI, 1980, p. 33). Ele pressupõe que, na equipe, há uma 

multidisciplinaridade, pois, reúne profissionais diferentes que precisam, por meio da articulação, 

complementar-se de forma interdependente para a realização de um objetivo. E, por isso, segundo 

ele, só existe equipe de trabalho, seja ela manual, intelectual, utilitária, profissional ou lúdica.  

Ou seja, nas equipes, diferente de nos grupos, há engajamento pessoal, lealdade e 

identificação com o grupo, ocorre o engajamento interpessoal e o vínculo afetivo, tanto quanto o 

trabalho comum. (MINICUCCI, 2009; MOSCOVICI, 2003; MUCCHIELLI, 1980). Mathieu, 

Wolfson e Park (2018) apresentam como uma diferença chave entre grupos de trabalho e equipes 

o fato de que, na última, seus membros ocupam funções específicas, enquanto no trabalho em grupo 

não há essa designação.  

Moscovici define que o grupo pode se tornar uma equipe. Em suas palavras: “a equipe é 

um grupo com funcionamento qualificado” (2003, p. 5). É um estágio de desenvolvimento de 

grupo. Pode-se dizer que nem todo grupo é uma equipe, mas toda equipe já foi um grupo. Os 

estágios propostos por Moscovici (2003) são: pseudo-equipe, grupo de trabalho, equipe potencial, 

equipe real e equipe de elevado desempenho. Para ela, o desenvolvimento não ocorre de forma 
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espontânea, é preciso promover esta evolução com ações específicas. Apresentada essa distinção, 

é pertinente esclarecer que não há consenso sobre a diferença entre grupos de trabalho e equipes 

de trabalho.  

Os autores Guzzo e Dickson (1996), Kozlowski e Bell (2003) e Kozlowski e Ilgen (2006) 

apresentam o mesmo conceito para as duas expressões, embora especifiquem que as equipes de 

trabalho, distinto dos pequenos grupos, estão dentro de organizações, o que lhes dá certa 

delimitação e referência de processos a serem seguidos. Os autores Mcgrath e Tschan (2007) 

também não diferenciam esses dois termos. 

Sundstrom et al. (2000) explicam que, apesar de a literatura apresentar diferenciação entre 

os conceitos, a diferença não foi consistente e nem amplamente defendida, por isso, eles também 

utilizam os termos de forma intercambiável. Afirma que grupo de trabalho ou equipes de trabalho 

são “um conjunto interdependente de indivíduos que compartilham a responsabilidade por 

resultados específicos para suas organizações” (2000, p. 44). 

A Figura 9 representa a relação entre grupo de trabalho, equipes de trabalho e 

organizações, além de incluir características amplamente aceitas na literatura para descrever 

equipes. A diferença representada se aplica nos casos em que os autores diferenciam os termos 

grupos e equipes (MOSCOVICI, 2003; MUCCHIELLI, 1980), embora esta distinção não seja 

consenso na literatura (KOZLOWSKI; ILGEN, 2006; SUNDSTROM et al., 2000). 

Figura 9 – Relação entre o grupo de trabalho e equipe dentro da organização 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 



62 

 

Em resumo, pode-se dizer que as equipes são coletivos existentes para realizar tarefas 

organizacionais relevantes, compartilhar um ou mais objetivos comuns, interagir socialmente, 

possuem interdependência de tarefas, manutenção e gerenciamento de limites, inclusive por 

estarem inseridos em um contexto organizacional que, por natureza, define limites, restringe a 

equipe e influencia as trocas com outras unidades da instituição mais ampla (KOZLOWSKI; 

BELL, 2003; MATHIEU et al., 2017; MATHIEU; WOLFSON; PARK, 2018; ORTEGÓN-

ALVAREZ, 2018). Além disso, a equipe é entendida como um elemento central, comparada 

metaforicamente a um bloco de construção (KOZLOWSKI; ILGEN, 2006; ORTEGÓN-

ALVAREZ, 2018), que faz a relação de indivíduos com a organização, isto é, ela está inserida em 

um sistema maior. 

Richardson (2010) defende que as equipes reais apresentam seis dimensões: 

interdependência fortemente relacionada, objetivos compartilhados e claramente contratados, 

avaliação de desempenho, limites claros, alta autonomia e funções específicas. Com relação às 

pseudo-equipes, ele argumenta que são caracterizadas pelos grupos de pessoas que se 

autodenominam como uma equipe, têm limites permeáveis e trabalham de forma independente. 

Nos casos em que há interdependência em direção a um objetivo, ele não é acordado e percebido 

com clareza por todos os membros. 

Inicialmente, os estudiosos definiram as equipes como um conjunto estável de indivíduos 

trabalhando de forma interdependente em direção a um objetivo comum. Era central a ideia de que 

as equipes eram “bem delimitadas”, com limites claros e adequadamente permeáveis (ARROW; 

MCGRATH, 1995; BENISHEK; LAZZARA, 2019; MOSCOVICI, 2003; MUCCHIELLI, 1980; 

SUNDSTROM; MEUSE; FUTRELL, 1990). Para ilustrar as características que são analisadas para 

descrever e classificar tradicionalmente uma equipe, Benishek e Lazzara (2019) apresentam um 

quadro indicando quais as características das equipes segundo diferentes autores. 
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Quadro 5 – Características das equipes de trabalho e seus autores ao longo do tempo 

Dois ou mais 

membros 

Interdependent

es 

Meta 

compartilhada 

Interações 

sociais 
Papéis distintos 

Incorporado 

em uma 

entidade maior 

-Francis; 

Young, 1970 

-Alderfer, 1977 

-Zander, 1977 

-Gladstein, 1984 

-Shea; Guzzo, 

1987 

-Salas et al., 

1992 

-Guzzo; 

Dickson, 1996 

-Cohen; Bailey, 

1997 

-Devine et al., 

1999 

-Kozlowski et 

al., 1999 

-Salas et al., 

2005 

-Rasmussen; 

Jeppesen, 2006 

-Kozlowski; 

Ilgen, 2006 

-Rousseau et al., 

2006 

-Salas et al., 

2007 

-Richardson, 

2010 

-Alderfer, 1977 

-Zander, 1977 

-Gladstein, 1984 

-Lanza, 1985 

-Kazemak; 

Albert, 1988 

-Sundstrom et 

al., 1990 

-Hackman, 1990 

-Salas et al., 

1992 

-Hollenbeck et 

al., 1995 

-Guzzo; 

Dickson, 1996  

-Cohen; Bailey, 

1997 

-Kozlowski et 

al., 1999 

-Kozlowski e 

Bell, 2003 

-West, 2004 

-Wageman, et 

al., 2005 

-Salas et al., 

2005 

-Kozlowski; 

Ilgen, 2006 

-Schippers et 

al., 2007 

-Salas et al., 

2007 

Richardson, 

2010 

Cannon-Bowers 

e Bowers, 2011 

-Francis; 

Young, 1970 

-Gladstein, 1984 

-Lanza, 1985 

-Kazemak; 

Albert, 1988 

-Sundstrom et 

al., 1990 

-Salas et al., 

1992 

-Hollenbeck et 

al., 1995 

-Cohen; Bailey, 

1997 

-West et al., 

1998 

-Devine et al., 

1999 

-Kozlowski et 

al., 1999 

-McGrath et al., 

2000 

-Kozlowski; 

Bell, 2003 

-West, 2004 

-Wageman et 

al., 2005 

-Salas et al., 

2005 

-Kozlowski; 

Ilgen, 2006 

-Rousseau, et 

al., 2006 

-Salas et al., 

2007 

-Richardson, 

2010 

-Cannon-

Bowers; 

Bowers, 2011 

-Guzzo; 

Dickson, 1996 

-Anderson; 

West, 1998 

-Katzenbach; 

Smith, 1998 

-Devine et al., 

1999 

-Kozlowski; 

Bell, 2003 

-Kozlowski; 

Ilgen, 2006 

-Salas et al., 

2007 

-Schippers et 

al., 2007 

-Richardson, 

2010 

-Alderfer, 1977 

-Hackman, 1990 

-Sundstrom et 

al., 1990 

-Cohen; Bailey, 

1997 

-West et al., 

1998 

-West, 2004 

-Kozlowski e 

Ilgen, 2006 

-Richardson, 

2010 

-Cannon-

Bowers; 

Bowers, 2011 

-Shea; Guzzo, 

1987 

-Sundstrom et 

al., 1990 

-Guzzo; 

Dickson, 1996 

-Cohen; Bailey, 

1997 

-Katzenbach; 

Smith, 1998 

-West et al., 

1998 

-Kozlowski et 

al., 1999 

-Kozlowski; 

Bell, 2003 

-West, 2004 

-Kozlowski; 

Ilgen, 2006 

(Sistemas 

Dinâmicos e 

Complexos) 

-Schippers et 

al., 2007 

-Richardson, 

2010 

-Cannon-

Bowers; 

Bowers, 2011 

Fonte: Adaptado de Benishek e Lazzara (2019). 

Contudo, cada vez mais temos evidências de que estas características de equipes não 

atendem mais às demandas do mundo atual. Neste novo século, está cada vez mais variada e fluida 
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a forma como funcionam as equipes (CHIU et al., 2017; MORTENSEN, 2014). Os estudos indicam 

que há uma variação nos membros que entram e saem com frequência ou cuja permanência se dá 

por curto espaço de tempo (CHIU et al., 2017; EDMONDSON; NEMBHARD, 2009; LYNCH, 

2019; VALENTINE; EDMONDSON, 2015).  

Há ainda os casos em que indivíduos participam simultaneamente de diferentes equipes e 

têm metas compartilhadas e independentes dos sistemas multitimes (SALAS; REYES; 

MCDANIEL, 2018; SHUFFLER; JIMÉNEZ-RODRÍGUEZ; KRAMER, 2015). Wageman, 

Gardner e Mortensen (2012) chamaram de equipes especiais aquelas que não se enquadravam na 

descrição tradicional (delimitação e estrutura), mas era possível identificar quem fazia parte da 

equipe e qual o propósito coletivo dela.  

As chamadas equipes fluidas são discutidas na literatura desde a década de 90. Chiu et al., 

(2017) apresentam um quadro com diferentes conceitos e autores que discutem o tema da fluidez 

nas equipes de trabalho. Segundo eles, a característica da fluidez está mais frequentemente 

associada ao turnover e à flutuação de participação dos membros. Sua revisão mostra que há outras 

duas dimensões que contribuem para a fluidez das equipes atuais: a fronteira e a estrutura. Em sua 

definição uma equipe fluida é caracterizada por quatro variáveis: 1) pela mudança de seus 

membros; 2) pelo menor tempo de permanência dos membros na equipe; 3) por limites pouco 

claros de quem faz, ou não, parte da equipe (fluidez da fronteira); e 4) pela frequência com que a 

estrutura da equipe se altera (por exemplo trocas de cargos, funções, papéis e responsabilidades, 

normas). Os itens 1 e 2 compõem a fluidez dos membros. O Quadro 6 resume os resultados 

encontrados por Chiu et al. (2017) e mostra as três dimensões em que podem ocorrer as oscilações 

e quais autores as reconhecem. 
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Quadro 6 – Dimensões que caracterizam a fluidez das equipes e seus autores 

Tipo de 

mudança 

Fluidez Membros  Fluidez na Fronteira Fluidez na Estrutura 

Entrada e saída de pessoas, 

tempo de permanência dos 

membros na equipe 

Clareza com que se reconhece 

os membros que fazem, ou 

não, parte da equipe 

Mudança dos papéis, cargos, 

responsabilidades e normas 

Autores 

-Morris et al., 1994  

-Harrison et al., 2000  

-Dineen; Noe, 2003 

-Huckman, 2009 

-Bushe; Chu, 2011 

-Wageman et al., 2012 

-Tannenbaum et al., 2012  

-Summers et al., 2012 

-Mortensen, 2014 

-Wageman et al., 2012 

-Mortensen, 2014 

-Harrison et al., 2000  

-Huckman, 2009 

-Summers et al., 2012 

Fonte: Adaptado de Chiu et al. (2017). 

 Estudos demonstram vantagens nesse tipo de equipe e há evidências de que resultados 

financeiros podem ser alavancados nesses arranjos de trabalho fluido, sendo que a familiaridade 

entre os membros, mesmo que seja por se conhecerem de trabalhos anteriores, pode contribuir para 

isso (ROBERTS et al., 2020). 

Como pontos positivos, pode-se dizer que a fluidez ajuda a manter a flexibilidade da 

equipe, dificulta a rigidez do pensamento de grupo e é particularmente benéfica em situações e 

circunstâncias emergentes (CHIU et al., 2017). Se bem capacitados, seus membros podem lidar 

melhor com o conflito de tarefas, o que pode ser um catalisador para melhoria da comunicação. 

Por outro lado, a rotatividade na equipe pode resultar na perda de conhecimento individual e 

conhecimento compartilhado, desvio do foco da tarefa, redução no comprometimento dos membros 

e falta de coesão (BUSHE; CHU, 2011), diminuição da coordenação e cooperação reduzida. Há 

consenso, contudo, que a mudança de membros tem um impacto nos processos e resultados 

(BENISHEK; LAZZARA, 2019). 

Outro tipo de equipe cada vez mais estudado, são as equipes interdisciplinares e 

multidisciplinares. Elas são formadas tanto por membros profissionais quanto não profissionais, 

também conhecidos como especialistas por experiência (BOLAND et al., 2020). As políticas 

públicas na área de saúde no Reino Unido e no Canadá, por exemplo, promovem o trabalho 

interdisciplinar/multidisciplinar e o associam com a melhoria da qualidade e eficiência da atenção 
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à saúde, com um impacto positivo tanto nos pacientes quanto nos profissionais (HAAR et al., 2017; 

REILLY et al., 2017; SOUKUP et al., 2018). 

Além da rotatividade dos membros, o uso de equipes distribuídas em diferentes regiões e 

que utilizam a tecnologia para se relacionar pode ser chamada de Global Virtual Team (LINDNER; 

O’BRIEN, 2019). Em um mundo em que o teletrabalho é cada vez mais comum e necessário, o 

trabalho é realizado de forma virtual e as questões que surgem para ser resolvidas envolvem 

capacidade criativa e de resolução de problemas das organizações. O que demanda equipes 

funcionalmente dispersas que, apesar das diferenças de idioma, de cultura, da distância geográfica, 

da complexidade tecnológica e da variação nas metas organizacionais, devem completar as tarefas 

de forma eficiente. (LINDNER; O’BRIEN, 2019). O nome já indica a forma de interação: ela faz 

uso da tecnologia, não é mais face a face (KOZLOWSKI; BELL, 2003; TELLEGEN, 1984). Isso 

implica em variáveis como tempo, espaço e a forma como as pessoas podem interagir. Esses 

elementos reforçam a importância de considerar os elementos não humanos no estudo das equipes, 

como afirmado nas delimitações da pesquisa. Contudo, esse é um tema que não será aprofundado 

na tese, mas fica como oportunidade para futuros trabalhos. 

Para esta tese, o ponto da flexibilidade das novas formas de equipe interessa, pois essa 

forma de funcionar demanda promover, entre os membros, diferentes formas de interação. É 

necessário identificar estratégias que facilitem a interação entre pessoas com perfis diversificados 

e com rapidez pois o grupo precisa trabalhar junto e dificilmente se deseja perder performance. 

Pessoas de diferentes culturas, idiomas, regiões e até com diferentes habilidades para usar a 

tecnologia têm cada vez mais precisado interagir e gerar resultados para suas organizações.  

Em resumo, a revisão de literatura mostrou uma variedade de equipes de trabalho que vão 

sendo caracterizadas pelos contextos em que estão inseridas como: equipes de desenvolvimento de 

software, Global Virtual Teams (GVTs), equipes multidisciplinares, Equipes Multidisciplinares de 

Comando e Controle de Gerenciamento de Emergências (EMCC), team scaffolds, cross-boundary 

teaming, equipes fluidas, hybrid teams, entre outras. 

Para contemplar a variedade de formas que os arranjos de trabalho têm assumido, com 

diferentes características e descrições encontradas na literatura, fez-se uma matriz de análise com 

os diversos termos encontrados, as dimensões que cada constructo abarcava e os autores que 

reconheciam aquela dimensão. Por não ser o objetivo desta tese o estudo epistêmico e vertical dos 

conceitos de grupos e equipes, o quadro está no Apêndice A. 
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Para este estudo, adota-se o entendimento de que equipes e grupos são diferentes, 

especialmente pelo fato de que nas equipes as atividades, objetivos ou tarefas são interdependentes 

e isso não ocorre, necessariamente, com o conceito de grupo, como visto na seção sobre 

substantivos coletivos.  

De forma geral, entende-se como uma boa descrição para equipes de trabalho a de 

coletivos existentes para realizar tarefas organizacionais relevantes (inclusive como seu 

representante perante outras organizações), compartilhar um ou mais objetivos comuns, interagir 

socialmente, realizar tarefas interdependentes, manter e gerenciar limites (fronteira e estrutura) do 

contexto organizacional e social que, por natureza, define limites, restringe a equipe e influencia 

as trocas com outras unidades da instituição mais ampla (MATHIEU; WOLFSON; PARK, (2018). 

Destaca-se que a expressão “organizacionais” apresentada no conceito acima não se trata 

de uma única organização, ele se refere à ideia de que a equipe está inserida em um todo maior, 

pode ser um conjunto de instituições, uma comunidade ou uma rede como, por exemplo, o 

ecossistema de inovação. Esse elemento abre possibilidades para que este estudo possa ser aplicado 

em projetos de inovação social. 

Em resposta ao primeiro objetivo específico desta tese: definir equipes emergentes, 

heterogêneas e temporárias com base na ciência de grupos, as revisões de literatura, mostraram 

que, apesar da variedade de expressões dos tipos de grupos e equipes de trabalho, não existe uma 

denominação que atenda em 100% as características indicadas na Figura 10. 

Figura 10 – Elementos que caracterizam a Equipe EHT 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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A Equipe Emergente Heterogênea Temporária (Equipes EHT) é composta por um 

conjunto de pessoas que representam diferentes coletivos, sejam eles institucionalizados ou não; é 

emergente, pois se forma a partir de uma demanda não planejada pela equipe; é heterogênea porque 

as pessoas que a compõem são de perfis demográficos ou funcionais variados, necessários para o 

tipo de coprodução desejado; é temporária porque a equipe tem poucas horas, no máximo dias, 

para realizar um objetivo, uma atividade ou tarefa comum e interdependente. 

As situações reais de coprodução no qual a Equipe EHT pode ser aplicada são os eventos 

de inovação de curta duração, como por exemplo os Hackathons (HUPPENKOTHEN et al., 2018) 

e Startup Weekend (FILIPPOVA; GELGER; MOSER, 2017) em que as equipes são formadas 

durante o evento, por pessoas que não se conhecem e com base no perfil de integrantes esperados 

(ex. analista, desenvolvedor, designer, administrador, etc.), que recebem desafios como a 

concepção e desenvolvimento de sistema, na forma de produto, ou uso de dados do governo para 

sugerir soluções (HAMAD, 2020).  

Outros exemplos que utilizam equipes com características similares são as conferências 

de ciência, tecnologia e inovação como as que ocorrem em Santa Catarina (PACHECO; SELIG, 

2016). O workshop anual do PPGEGC, construído com equipes de trabalho para elaboração de 

ações estratégicas para o Programa, e que conta com representantes discentes, docentes e 

convidados e ainda o Workshop de Cidades Humanas Inteligentes Sustentáveis, realizado 

anualmente pelo Laboratório Internacional de Cidades Mais Humanas, Inteligentes, Inovadoras e 

Sustentáveis (LABCHIS), que reúne discentes de diferentes áreas, cursos e universidades e 

possuem formações variadas, o que forma equipes interdisciplinares para propor melhorias em 

alguma região (bairro, cidade, ponto turístico), utilizando como referência a ideias de Cidades 

Inteligentes (RANZAN; PRADO; PERASSI, 2018). 

Em resumo, a Equipe Emergente Heterogênea Temporária (Equipes EHT) é um conjunto 

de pessoas formado por situações emergentes que demandam a coprodução de representantes de 

diferentes coletivos, em curto espaço de tempo. Com essa definição, responde-se à primeira meta 

parcial da tese (Figura 11). 
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Figura 11 – Definição de Equipe Emergente Heterogênea Temporária 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Para responder ao segundo objetivo específico de modelar os eventos de coprodução com 

ênfase na interação das Equipes EHT, entende-se que é adequado compreender um pouco mais 

sobre o funcionamento das equipes, especialmente sobre aquelas com características que podem se 

assemelhar a emergentes, heterogêneas e temporárias, que exemplos existem na ciência de grupos 

e como obter resultados com elas. 

Ao saber que a Equipe EHT não está caracterizada na literatura pesquisada, é importante 

analisar os elementos presentes no trabalho em equipe, segundo a ciência de grupos, para conhecer 

as variáveis que podem influenciar em sua performance e que precisam ser consideradas em uma 

representação de sua realidade. 

2.5 PROCESSO DE GRUPO E ELEMENTOS QUE O COMPÕEM  

Antes de caracterizar a efetividade da Equipe EHT, entende-se pertinente apresentar, 

segundo a ciência dos grupos, elementos que impactam na efetividade, logo, no desempenho dos 

grupos, tema estudado há muito tempo e por diferentes autores (BUI et al., 2019; GUZZO; 

DICKSON, 1996; HACKMAN; MORRIS, 1975; KOZLOWSKI; ILGEN, 2006; O’NEILL; 

SALAS, 2018; SUNDSTROM; MEUSE; FUTRELL, 1990; VEELEN; UFKES, 2019). Como 

lembram Salas, Goodwin e Burke (2008), um dos maiores desafios na ciência dos grupos é 

conhecer quais os tipos de processos de interação são mais condutivos ou mais prejudiciais no 

apoio à efetividade da equipe considerando a capacidades dos membros. 

Ao longo dos anos, muitos modelos foram desenvolvidos e expandidos, incluindo, 

inclusive, pesquisas de diferentes áreas para responder a essa questão interdisciplinar (SALAS; 
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GOODWIN; BURKE, 2008). São listados, a seguir, alguns modelos utilizados ao longo dos anos 

para conceituar e desenvolver a efetividade da equipe e que podem indicar fatores a serem 

considerados no modelo de apoio a facilitação de equipes.  

2.5.1 Framework Input – Process – Outcome (IPO) 

Um dos primeiros modelos para analisar a efetividade do trabalho de uma equipe foi a 

estrutura do Framework IPO, em que são consideradas entradas (Input): as características dos 

membros da equipe, os fatores no nível da equipe e os fatores organizacionais ou contextuais. Eles 

influenciam a produção ou eficácia da equipe por meio da operação dos processos (process) de 

interação da equipe. E, após o trabalho em equipe ocorrer, obtém-se os resultados (outcome) 

(HACKMAN; MORRIS, 1975). Nas palavras de Hackman (2012, p. 431, tradução nossa), “a ideia 

central do modelo é que os fatores de entrada afetam os resultados do grupo por meio da interação 

que ocorre entre os membros”.  

Para conhecer os elementos básicos presentes no processo de grupo, apresenta-se, a seguir, 

uma ilustração com base nos elementos conforme o modelo original. Na figura 12 são descritos os 

elementos de entrada, que estão divididos em fatores do indivíduo, fatores do grupo e fatores da 

organização ou do ambiente em que o grupo está inserido. Esses elementos também caracterizam 

o grupo ou equipe em questão. 

O processo ocorre durante a interação do grupo na realização da tarefa e os resultados são 

divididos em resultados objetivos, relacionados à tarefa em si, como: qualidade, índice de acerto 

ou erro e uso adequado dos recursos como tempo. Os outros resultados estão ligados aos fatores de 

coesão do grupo, satisfação dos membros e aprendizagem ou atitude de mudança (HACKMAN, 

2012). Esses outros resultados costumam ser bastante relevantes para o caso de equipes que terão 

de trabalhar por longos períodos ou repetir a atividade, tornando-se cada vez mais eficientes em 

sua realização. O que não é o caso da Equipe EHT, caracterizado pela atividade pontual e de curto 

espaço de tempo. O fato de equipes serem onipresentes, demanda que as pessoas estejam cada vez 

melhores para participar de uma atividade coletiva e em equipe, a aprendizagem contínua para isso 

é fundamental.  
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Figura 12 – Framework Input-Process-Outcome recriado do original 

 

Fonte: Adaptado de Mathieu, Wolfson e Park (2018), tradução nossa. 

O Framework IPO foi referência para muitas pesquisas e considerado como a espinha 

dorsal para estudo da eficácia na ciência dos grupos. Contudo, foi caindo em desuso especialmente 

por sua característica estática em oposição à dinâmica constante observada no funcionamento das 

equipes. Uma evolução desse modelo foi o IMOI (Input–Mediation–Output–Input), também 

conhecido como ciclos contínuos de feedback (SALAS; GOODWIN; BURKE, 2008).  

Nesse modelo, proposto por Ilgen et al., (2005), a mediação compreende os diferentes 

acontecimentos e elementos durante o trabalho em equipe e não só a realização da tarefa, como 

também as relações objetivas e subjetivas. Para o IMOI, os resultados dos ciclos de eficácia da 

equipe servem como entradas para o próximo episódio de desempenho, o que cria um ciclo 

recorrente. Com essa característica, ele representa mais precisamente a natureza complexa, 

adaptativa e dinâmica das equipes. 
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Os processos da equipe são um elemento fundamental para seu funcionamento e eficácia. 

Segundo Driskell, Salas e Driskell (2018), os processos da equipe são os meios pelos quais seus 

recursos são direcionados para atingir os resultados por ela almejados. Em outras palavras, são os 

processos que definem como as entradas da equipe são transformadas em saídas. Geralmente os 

resultados esperados de uma equipe são importantes e valiosos, com qualidade ou precisão de 

desempenho, satisfação e comprometimento. 

Entre os itens considerados de entrada está a heterogeneidade do grupo que é, também, 

uma das características distintivas do GEHT.  

2.5.2 A heterogeneidade no perfil dos membros da equipe 

Em primeiro lugar, reconhece-se que a heterogeneidade é um princípio básico no 

entendimento dos grupos, uma vez que cada pessoa é única, por isso, sempre que se tem mais de 

uma pessoa reunida, pressupõe-se que há diversidade. Contudo, esta tese dedica-se a estudar a 

heterogeneidade intencional na composição de equipes com objetivos específicos de coprodução. 

Estabelecido esse ponto, é importante dizer que a heterogeneidade, também chamada de 

diversidade pela literatura, além de ser um elemento presente no processo de grupo, recebe 

destaque em função do tipo de equipe aqui investigada. 

Segundo a literatura, as dimensões que se referem à diversidade são quase infinitas, tendo 

em vista que ela varia da idade à nacionalidade, da formação religiosa à profissional, das 

habilidades técnicas às relacionais, da preferência política à sexual (KNIPPENBERG; DREU; 

HOMAN, 2004).  

Reconhece-se que há uma variedade de conceitos para a heterogeneidade, embora pareça 

haver uma concordância de que existem dois tipos diferentes: diversidade demográfica e 

diversidade funcional (WILLIAMS; O’REILLY III, 1998), também chamada de diversidade do 

capital humano (LÓPEZ-FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ-GARDEY, 2010). O primeiro tipo está 

relacionado a atributos observáveis, como idade, gênero, nacionalidade, etnia, regionalidade e, até 

mesmo, antiguidade (tempo como funcionário). O segundo tipo se refere ao conjunto de 

conhecimentos, habilidades, experiências profissionais, educacionais e valores possuídos pelos 

membros do grupo (HOMAN et al., 2007; KNIPPENBERG; DREU; HOMAN, 2004; LÓPEZ-

FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ-GARDEY, 2010; WILLIAMS; O’REILLY III, 1998).  



73 

 

Entre as variáveis que compõem “as entradas”, temos o perfil da equipe e ele está 

relacionado com suas características demográficas, funcionais e, acrescenta-se aqui um terceiro 

tipo: a diversidade de personalidade (MATHIEU; WOLFSON; PARK, 2018). Mesmo no modelo 

Cross-boudary teaming (Figura 14) (EDMONDSON; HARVEY, 2018), específico para equipes 

emergentes e heterogêneas com foco em atividades de inovação, a heterogeneidade é considerada 

e ela está presente na atenção com as diferentes linguagens, interpretações e interesses dos 

componentes do grupo, uma vez que é um modelo que se propõe a auxiliar as empresas na 

sistematização da gestão da diversidade em projetos organizacionais, visando a inovação.  

Os resultados mostraram que é um tema complexo e que precisa ser muito bem analisada 

a forma como a heterogeneidade está sendo vivenciada pelas pessoas em cada contexto, para obter 

resultados, sem que eles sejam consumidos pelo desafio de gerir os impactos da diversidade. Além 

disso, subjacente à distinção entre diversidade demográfica e de capital humano (funcional) está a 

suposição de que as diferenças demográficas influenciam o trabalho em grupo não por si mesmas, 

mas por meio de outras variáveis menos visíveis que agregam valor diretamente à atividade do 

grupo, como conhecimento, habilidades e outras formas de know-how.  Com isso o capital humano 

mede o valor agregado embutido nos membros do grupo, por isso pode ser considerado o principal 

insumo dos processos da equipe. Segundo o modelo em questão há uma relação causal entre os 

dois tipos de diversidade, pois se considera que a diversidade do capital humano é diretamente 

determinada pelas diferenças demográficas (LÓPEZ-FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ-GARDEY, 

2010). 

Isso é reforçado pelo argumento de que além da diversidade objetiva, a diversidade pode 

se referir às diferenças que os próprios indivíduos percebem entre si, isto é, pode ser subjetiva 

(VEELEN; UFKES, 2019). Com relação à diversidade subjetiva ela pode ocorrer em qualquer 

atributo, desde que leve à percepção de que a outra pessoa é diferente dela mesma (WILLIAMS; 

O’REILLY III, 1998) e, como postulado acima, este não é o foco de investigação da tese, sendo 

que o modelo proposto está atento aos elementos considerados como intencionais na composição 

heterogênea da Equipe EHT. As características de diversidade subjetiva pode ser também 

classificadas como diversidade do capital humano ou demográficas.  

Ao relacionar a heterogeneidade com a efetividade da equipe, Guzzo e Dickson (1996) 

argumentam que ela é positiva especialmente para tarefas que demandam criatividade e 



74 

 

intelectualidade. Segundo esses autores, mesmo com o aumento da rotatividade, identificado em 

grupos heterogêneos, o ganho parecia superar o efeito negativo, geralmente associado ao turnover.  

O estudo empírico demonstrou que a diversidade demográfica afeta positivamente o 

desempenho objetivo (scores e avaliação de resultados objetivos) e subjetivo da equipe 

(autopercepção e percepção do grupo), especialmente quando existe uma forte identidade coletiva 

do grupo. E, por isso, os autores reforçam que é importante que os membros da equipe estejam 

cientes dos potenciais benefícios que a diversidade entre eles pode gerar. Um elemento importante 

de mediação é trabalhar na integração da equipe para promover e estimular as trocas de informações 

e diferentes perspectivas.  “É importante que os membros da equipe encontrem um terreno comum 

porque é por meio desse senso comum de ‘nós’ que diversas equipes podem lucrar com as 

contribuições exclusivas de cada membro da equipe” (VEELEN; UFKES, 2019, p. 26). Esse ponto 

fortalece a ideia de que a atividade de coprodução precisa possibilitar e estimular a participação de 

todos os integrantes, obtendo o melhor de cada um deles. Além disso, compor estrategicamente as 

equipes, considerando uma composição de atores variados, parece elevar as chances de obter um 

resultado mais criativo. 

Outro item discutido na literatura, com relação ao perfil e composição da equipe, é a 

seleção de pessoas. Com a complexidade dos arranjos atuais de trabalho, nem sempre é possível 

escolher quem irá compor as equipes. Benishek e Lazzara (2019) sugerem que, nos processos de 

seleção, se dê mais atenção à compatibilidade dos pontos fortes e competências dos membros da 

equipe do que às características de personalidade e preferências de trabalho. Nas situações em que 

a equipe é formada por questões emergentes, e seus membros são indicados por suas organizações, 

a seleção será feita por seu papel na organização ou pelas competências que o capacitam para 

determinada tarefa, como ocorre nos grupos de equipes multidisciplinares de comando e controle 

de gerenciamento de emergências (HAAR et al., 2017) ou em equipes de pronto atendimento 

(VALENTINE; EDMONDSON, 2015). Novamente parece ser importante pensar estrategicamente 

na composição dos integrantes, definindo melhor o contexto de onde poderão ser identificados os 

potenciais integrantes das Equipes EHT. 

A literatura aponta que consequências positivas e negativas podem ser esperadas da 

diversidade tanto na dimensão cognitiva (modelo mental) quanto na relacional do capital social. 

As diferenças podem melhorar a criatividade e os processos de tomada de decisão mas, ao mesmo 

tempo, a diversidade também pode ser fonte de conflito relacional, dividindo a unidade em grupos 
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identitários opostos. Parece que os efeitos globais da diversidade irão depender, em grande parte, 

de como um grupo é gerenciado (LÓPEZ-FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ-GARDEY, 2010). O que 

indica a importância da liderança, ou do facilitador do grupo, na gestão da diversidade, para com 

isso, obter os possíveis ganhos advindos dela. 

A existência de diferentes tipos de diversidade, segundo López-Fernández e Sánchez-

Gardey (2010), gera distintas consequências na dinâmica de grupo e, por sua vez, na definição de 

estratégias para gerir seus efeitos (da heterogeneidade). A análise e compreensão dos perfis de 

diversidade presentes em cada contexto é necessária para compreender os efeitos concretos que 

essa heterogeneidade causa, ou causará, no capital social envolvido no projeto. Segundo esses 

autores, após esse diagnóstico, é possível definir uma configuração de regras, políticas e práticas 

que auxiliem no gerenciamento dos grupos. Ou seja, uma estrutura se mostra como ferramenta 

relevante na gestão de equipes heterogêneas e essa estrutura só pode ser desenvolvida 

adequadamente se levada em consideração o perfil heterogêneo dos grupos e equipes em questão. 

Esse estudo aponta ainda que uma abordagem coletiva ajuda a organização a dissolver 

subgrupos de identidade, promover a cooperação e minimizar os efeitos dos estereótipos. Quando 

se deseja gerenciar os efeitos relacionais da diversidade, tanto o desenvolvimento do grupo quanto 

as orientações de controle do grupo podem ser adotadas (LÓPEZ-FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ-

GARDEY, 2010). Contudo, quando o que se precisa é incrementar a dinâmica cognitiva, como é 

o caso de eventos de inovação e criatividade, uma abordagem de desenvolvimento parece ser 

necessária, enfatizando o envolvimento, a interação e a autogestão dos envolvidos.  

Em um mundo globalizado, conectado e cada vez mais complexo, a diversidade não é uma 

escolha, é uma realidade que precisa ser considerada na gestão dos processos em que vive a 

sociedade. Nas organizações e, consequentemente, nos grupos e equipes, não é diferente, mesmo 

que as pessoas da equipe em questão não voltarão a trabalhar juntas, gerar um ambiente e uma 

estrutura que possibilite a aprendizagem relacional, o respeito e o trabalho colaborativo parece ser 

uma forma de obter os resultados desejados da heterogeneidade intencional da equipe e contribuir 

para que aquelas pessoas possam estar melhores para os próximos trabalhos coletivos que 

participarem.  
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2.5.3 A perspectiva temporal no processo de grupo  

Fatores de tempo ditam muitos dos aspectos no funcionamento de uma equipe. Isso inclui 

as estratégias aplicadas, o ritmo das atividades, atribuição de funções, entre outras questões que 

visam dar conta das demandas de sincronização de cronogramas e cumprimento dos prazos de 

projetos. Os ritmos baseados no tempo atuam para moldar como as equipes gerenciam seu 

comportamento (MARKS; MATHIEU; ZACCARO, 2001). 

Além disso, pode-se dizer que o tempo é um dos fatores relevantes para o desempenho 

dos trabalhos coletivos. As equipes se formam, crescem e aprendem enquanto avançam 

(MCGRATH; TSCHAN, 2007); elas evoluem e amadurecem (DRISKELL; SALAS; DRISKELL, 

2018; SHUFFLER; SALAS; ROSEN, 2020), são construídas, mudam e se fortalecem com o tempo 

(MATHIEU; WOLFSON; PARK, 2018). Como em qualquer processo, o trabalho em equipe 

também precisa de tempo para acontecer. As intervenções de treinamento são consideradas como 

tendo efeito moderado a alto em termos de reações e aprendizagem dos membros, bem como nos 

mediadores e resultados da equipe (MATHIEU; WOLFSON; PARK, 2018; O’NEILL; SALAS, 

2018) e é preciso tempo para treinar uma equipe.  

Foram desenvolvidos muitos trabalhos a respeito de compreender o funcionamento dos 

grupos e o tempo geralmente é um dos elementos sobre o qual o processo é desenhado. As fases 

de desenvolvimento de Tuckman (TUCKMAN, 1965); o equilíbrio pontuado (GERSICK, 1988) e 

a taxonomia dos processos de equipe (MARKS; MATHIEU; ZACCARO, 2001) são alguns 

exemplos conhecidos. Além das diferentes versões que utilizam como base o Framework IPO e 

suas variações (EDMONDSON; HARVEY, 2018; HACKMAN; MORRIS, 1975; ILGEN et al., 

2005).  

Os estados emergentes são elementos que impactam nos resultados das equipes e são 

influenciados pelo fator tempo. Eles são caracterizados como propriedades da equipe, de natureza 

dinâmica e variam em função do contexto da equipe, das entradas, dos processos e dos resultados. 

Não são os processos, mas sim os resultados desses processos de equipe (MARKS; MATHIEU; 

ZACCARO, 2001). Os estados emergentes podem ser, ainda, divididos em propriedades 

cognitivas, (e. g. consenso cognitivo, modelo mental compartilhado, memória transitiva), 

propriedades afetivas (e. g. segurança psicológica, coesão, confiança afetiva, integração social) e 

propriedades motivacionais (e. g. confiança de equipe, eficácia de equipe, coesão da tarefa) da 
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equipe. Eles são produto de todas as experiências e interações da equipe e de cada um de seus 

membros (MARKS; MATHIEU; ZACCARO, 2001; RAPP et al., 2021)  

Com relação aos padrões temporais dos estados emergentes, Rapp et al. (2021) destacam 

que os estados emergentes afetivos exibem um padrão de emergência comum, por meio do qual os 

membros rapidamente constroem percepções compartilhadas a respeito de coesão ou segurança 

psicológica. Isso se dá com base no tom estabelecido durante as primeiras impressões e vai sendo 

calibrado ao longo do tempo, conforme os colegas de equipe acumulam informações nas interações 

entre si.  

As propriedades cognitivas, por sua vez, tendem a se desenvolver de forma mais gradual, 

porque necessitam do compartilhamento de informações. É possível que diferentes categorias de 

estados emergentes se desenvolvam de forma progressiva a cada encontro. Geralmente, os 

primeiros resultados são de propriedades afetivas e podem “preparar o terreno” para as demais. É 

possível, por exemplo, que, em uma equipe com boa atratividade social, se construa um certo nível 

de coesão de equipe, influenciando seu comprometimento e facilitando a comunicação aberta. O 

que, como consequência, facilitaria a troca de informações. O contrário também seria verdadeiro 

(RAPP et al., 2021). 

Uma evidência sobre a importância do tempo de convívio para o desenvolvimento da 

equipe são os estudos que apontam como um dos principais benefícios o fato de que os membros 

da equipe conheçam uns aos outros, saibam seus pontos fortes, suas fraquezas, seus conhecimentos 

e suas habilidades (MOSCOVICI, 2003; MUCCHIELLI, 1980). Apesar disso, estudos 

contemporâneos mostram tipos de equipe onde esse padrão de familiaridade não é possível 

(MORTENSEN, 2014; VALENTINE; EDMONDSON, 2015). Entram nessa lista as equipes de 

trabalho fluidas (LYNCH, 2019; ROBERTS et al., 2020) que, devido à sua rotatividade, demandam 

uma maior rapidez de adaptação de seus membros; os sistemas multitimes em que ocorre a 

associação de equipes e não de indivíduos (SHUFFLER et al., 2018), a alta rotatividade de pessoas 

que representam suas instituições exige adaptabilidade; e as equipes virtuais globais, que são 

distribuídas geograficamente e trabalham virtualmente com o suporte da tecnologia  (LINDNER; 

O’BRIEN, 2019; TAVOLETTI; STEPHENS; DONG, 2019) e nem sempre estão conectadas de 

forma síncrona. Nos exemplos acima a variável tempo ganha outra perspectiva. 

Não é recente a preocupação com a questão do tempo que é apontada como uma das 

grandes dificuldades de investigação nas pesquisas sobre o processo de desenvolvimento de uma 
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equipe. O custo das pesquisas longitudinais é um dos maiores empecilhos e outro está ligado aos 

métodos disponíveis para fazê-lo (MCGRATH; TSCHAN, 2007). A questão dos custos é 

apresentada também por Shuffler, Salas e Rosen (2020), que notaram estudos mais evidentes e 

frequentes em organizações de alto risco como: viagens espaciais, projetos militares, saúde e 

ambientes isolados ou confinados, talvez por terem maiores investimentos para alavancarem a 

efetividade das equipes de trabalho.  

Chama atenção que na recente revisão de literatura sobre temporalidade, é fornecido o 

exemplo das viagens espaciais para ilustrar o que seria um tempo muito longo, mas não fornece 

exemplos para muito curtos ou curtos (SHUFFLER; SALAS; ROSEN, 2020), evidenciando a 

necessidade de pesquisas sobre modalidades de atividades de equipes em que a escala de tempo 

seja pequena, a exemplo dos eventos de curta duração como os Hackathons (HUPPENKOTHEN 

et al., 2018). Qual é a definição do que é longo ou curto? As escalas de tempo são indicadas como 

incipientes para o fenômeno da equipe nos estudos que investigam os processos desenvolvidos 

durante vários anos, ditos “muito longos”, e os executados em segundos ou milionésimos de 

segundos, chamados de “muito curtos”. 

Na literatura da ciência de grupos não se encontrou uma definição de temporalidade que 

atendesse a esta pesquisa. Ao investigar sobre os eventos de coprodução e eventos de curta duração 

encontrou-se a descrição do tempo em horas (SOUZA, 2022), dias e semanas (HAMAD, 2020; 

HUPPENKOTHEN et al., 2018).  

Não se atendo à questão de quanto tempo a equipe tem para trabalhar, Gersick (1988) se 

ocupou de investigar o processo de desempenho da equipe com diferentes escalas de tempo e 

verificou que elas gastam cerca de cinquenta por cento do tempo que têm para iniciar efetivamente 

a execução da tarefa (GERSICK, 1988; ORTEGÓN-ALVAREZ, 2018).  

No modelo de equilíbrio pontuado, que abrange as equipes temporárias, entende-se que a 

evolução da equipe se dá por meio da alternância entre longas fases de inércia e períodos menores 

de transição, que podem ser descritos como condensados e transformadores, pois promovem 

mudanças relevantes nos comportamentos da equipe com vistas a alcançar seus objetivos. A 

urgência do prazo final para a entrega do objetivo é o que provoca os períodos de transição 

(GERSICK, 1988; ORTEGÓN-ALVAREZ, 2018). 

Segundo Gersick (1988), a primeira fase é de inércia e se dá logo após o primeiro contato 

entre os membros da equipe e pode permanecer até que se perceba que boa parte do tempo 
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disponível para a realização do trabalho já passou. Geralmente, a metade ou mais da metade do 

tempo foi gasto e será necessário aumentar o ritmo para concluir o objetivo no prazo. É nesse 

momento que inicia a fase de transição, na qual mudanças significativas ocorrem e novos 

comportamentos podem ser observados na ação da equipe. A fase de transição tende a acontecer 

em curtos espaços de tempo. Passado o momento de transição, a equipe volta a uma nova fase de 

inércia até concluir o tempo proposto para o alcance do objetivo. Nesse modelo, as fases dependem 

de contingências do ambiente e não são caracterizadas por atividades específicas ou 

comportamentos em si (GERSICK, 1988). 

As equipes temporárias, isto é, que trabalharam juntas por espaços pequenos de tempo 

terão à sua disposição ferramentas diferentes das equipes que trabalharam juntas por mais tempo, 

semanas ou meses. Quando se tem horas ou dias de trabalho conjunto o recurso tempo tenderá a 

ser utilizado exclusivamente para a realização do trabalho e não para treinar a equipe em como 

trabalhar junto, ou mesmo para possibilitar uma maior (e melhor) integração entre seus membros. 

O que dificulta o uso de dinâmicas longas ou que não estejam ligadas diretamente ao objetivo 

proposto como trabalho para equipe.  

Contudo, os estados emergentes, em especial as propriedades afetivas, ocorrem 

espontaneamente e é preciso estratégias rápidas para facilitar esse processo, de forma que as 

primeiras impressões sejam as melhores possíveis. Como destacaram Rapp et al., (2021), quanto 

melhores forem as relações afetivas, maiores as chances de uma comunicação aberta, com 

compartilhamento de informações, o que, para tarefas interdependentes e curto espaço de tempo, 

pode ser essencial para que se alcance o resultado. 

2.6 INDICADORES DE RESULTADOS PARA OS TRABALHOS EM EQUIPES  

Uma das formas de se constatar resultado e desempenho é por meio de indicadores. A 

definição dos conceitos de eficácia, eficiência e efetividade é encontrada na área de gestão e 

utilizada para medir o desempenho organizacional. O termo eficiência está ligado à forma como se 

faz o trabalho e como usa os recursos necessários para obter os resultados. Diz respeito ao meio do 

processo, o como se faz o serviço ou produto. Pode ser dito, inclusive, que é o “fazer certo” dentro 

dos procedimentos e recursos disponíveis. O termo eficácia, pode ser definido como “fazer a coisa 

certa” (ASSIS, 2014, p. 25), está ligado, geralmente, ao fim do processo, indica o grau com que os 

objetivos, os propósitos, as necessidades dos clientes são atendidos. Estes indicadores costumam 
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estar ligados às características do produto e/ou serviço: pontualidade, custo, desempenho, utilidade, 

aparência, consistência, facilidade de manutenção, durabilidade, entre outros. A eficácia nos diz se 

o produto ou serviço é entregue. É quando o trabalho cumpre o que promete. É possível ter 

eficiência, sem eficácia, ou o contrário (ASSIS, 2014).  

Esses critérios, contudo, são utilizados com maior propriedade e frequência quando se 

utiliza uma visão econômica e instrumental. O modelo multidimensional de Sander (1995) busca 

construir um conhecimento interdisciplinar e propõe uma visão mais ampla para o desempenho 

administrativo. A mensuração é feita por quatro critérios que permitem incluir medidas econômicas 

e instrumentais, mas também fatores sociais e substantivos. Os dois critérios, eficiência 

(capacidade de produzir mais com menos) e eficácia (capacidade de alcançar os objetivos 

estabelecidos), são relacionados à ideia de instrumentalidade. Enquanto a efetividade (capacidade 

de atender às demandas da sociedade) e a relevância (mede de acordo com o valor e importância 

social), são associadas à ideia substantividades. 

A relevância é o critério que “mede o desempenho a partir da importância ou da 

pertinência, em que a ação está orientada para a melhoria do desenvolvimento humano e da 

qualidade de vida, sendo facilitado por um processo administrativo participativo e democrático” 

(BRULON; VIEIRA; DARBILLY, 2013, p. 9) e está sempre relacionada a uma esfera 

interinstitucional, vai além de uma única instituição ou organização. 

A perspectiva de inovação contínua mostra que não só os critérios de desempenho estão 

multidimensionais, como as estratégias de gestão nas organizações também evoluíram. O que 

iniciou como a administração científica, impulsionada pela engenharia industrial e caracterizada 

pela burocratização, é reconhecida, atualmente, como a era da inovação contínua, que só é viável 

por meio da governança dos ecossistemas de conhecimento.  

Atualmente, além dos quatro critérios propostos por Sander em 1995, é preciso incluir a 

coprodução, um entendimento que não existia na época. Os modelos de gestão saem de um 

momento em que o controle era intenso e centralizado, para ser cada vez mais compartilhado. É 

preciso ter critérios de mensuração que abarquem os diferentes tipos de capitais construídos na 

sociedade atual: social, humano e intelectual, além do econômico (Figura 13). A necessidade é de 

produzir com e não mais para. 



81 

 

Figura 13 – Evolução das organizações na perspectiva da inovação contínua 

 

Fonte: Adaptado de Bellato, Machado e Santos (2021). 

Para exemplificar a ideia de descentralização do controle ao longo dessa evolução, na gestão 

pública, o cidadão, na visão burocrática, é chamado de usuário dos serviços públicos. No discurso 

dos modelos baseados na gestão (Qualidade, Conhecimento e Inovação), refere-se aos cidadãos 

como clientes, cujas necessidades devem ser satisfeitas pelo serviço público. Já na perspectiva da 

governança, tanto os cidadãos quanto outras organizações são chamados de parceiros ou 

stakeholders (SECCHI, 2009). 

Com relação aos resultados medidos na perspectiva da ciência dos grupos, não existe uma 

medida única e uniforme da eficácia do desempenho para grupos, nem foi encontrada descrição 

para o desempenho de efetividade. Nas palavras de Mathieu et al. (2017, p. 455, tradução nossa): 

“não existe um conjunto padrão de medidas de critérios para a pesquisa em equipe – nem deveria 

haver. A eficácia da equipe é específica ao contexto (...) e a maioria dos autores (...) enfatizam a 

importância e relevância dos resultados no contexto em suas investigações”.  

Ainda insistindo na visão instrumental e objetiva, O’Neill e Salas (2018) apresentam três 

características que indicam as equipes com alto desempenho: i) cumprem os objetivos das partes 
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interessadas com o mais alto nível de qualidade; ii) tornam-se unidades de trabalho cada vez mais 

capazes ao longo do tempo; e iii) permitem que seus membros se desenvolvam e aumentem 

continuamente suas capacidades ao longo do tempo. Os autores destacam a importância de as 

equipes serem produtivas, de forma viável, para que seus membros não fiquem esgotados. 

A literatura apresenta algumas definições de eficácia para equipes. Sundstrom et al. (1990) 

e Guzzo e Dickson (1996) reconhecem três itens: 

a) os resultados objetivos produzidos em e pelo grupo. São exemplos: quantidade ou 

qualidade, a velocidade e a satisfação do cliente; 

b) as consequências que um grupo tem para seus membros; e 

c) o aprimoramento da capacidade de uma equipe em ter um desempenho eficaz no futuro. 

Outros três tipos de resultados que indicam a eficácia de uma equipe são apresentados por 

Kozlowski e Ilgen (2006, p. 79): “(a) desempenho julgado por pessoas relevantes e externas à 

equipe; (b) atendimento às necessidades dos membros da equipe; e (c) viabilidade, ou disposição 

dos membros em permanecer na equipe”. 

Ao se expandir os critérios de desempenho, entende-se que o capital social é um dos 

resultados obtidos por meio dos processos coletivos.  

É um resultado e, também, um recurso valioso que, por meio de três principais dimensões 

interligadas (estrutural, relacional e cognitiva), pode permitir aos membros da equipe, de uma rede 

ou de pessoas conectadas a ela, acesso a determinados recursos como informação, reputação e 

cooperação, que de outra forma seriam difíceis de atingir (LÓPEZ-FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ-

GARDEY, 2010).  

A dimensão estrutura se dá a partir da interação social entre diferentes indivíduos. As 

relações formais e informais que operam entre agentes, indivíduos ou grupos permitem que as 

pessoas cooperem umas com as outras e obtenham um conjunto de benefícios, pois indivíduos com 

melhores “conexões” obtêm maiores vantagens. A dimensão relacional, tem um papel importante 

por envolver confiança, reciprocidade, cooperação e alguns mecanismos de controle como as regras 

e penalidades natural das relações. A configuração e manutenção de redes sociais, são um belo 

exemplo de ação cooperativa e interdependência entre seus membros que é possível principalmente 

por um conjunto de elementos. De um lado a confiança, reciprocidade e cooperação, de outro lado, 

uma série de mecanismos de controle e regras que garantem o cumprimento dos combinados. Por 

fim, o terceiro item, é a dimensão cognitiva, que facilita a compreensão entre os integrantes dos 
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grupos, redes ou comunidades, pois inclui os valores e as experiências compartilhadas como 

linguagens, códigos comuns e a troca de experiências vividas em conjunto (LÓPEZ-

FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ-GARDEY, 2010).  

O capital social é identificado como um fator que permite que grupos e equipes melhorem 

seu desempenho e obtenham vantagem competitiva sustentável, além disso, uma vez que os 

processos de trabalho em grupo requerem confiança e cooperação, bem como interação e fluxo 

contínuo de informações e conhecimento (EDMONDSON, 1999) essas dimensões parecem 

oferecer os principais insumos de desempenho do grupo.  

O fato de um grupo ou equipe, reunir-se, por um curto espaço de tempo e sem o 

compromisso de voltar a trabalhar juntos, não impede que a experiência, gere aprendizado e 

contribuía para futuros resultados para a pessoa, para os membros daquela equipe, para as 

organizações que estas pessoas estão vinculadas, enfim, para todo o ecossistema envolvido.  

Figura 14 – Resultados esperados de uma equipe de trabalho 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Para o estudo desta tese, entende-se que o modelo se propõe abarcar os resultados 

indicados na Figura 14 pois, mesmo que a equipe formada tenha curta duração e não tenha, 

necessariamente, um “futuro” como equipe, cada experiência vivida deve contribuir para o 

desenvolvimento humano, para ser uma pessoa melhor consigo, com os outros e na execução de 

suas tarefas.  

Com relação ao item “a” o modelo e as ferramentas propostas por ele, ocupar-se-á em 

apoiar a Equipe EHT para que a qualidade do trabalho e a satisfação com o “resultado coproduzido” 

sejam atendidas, isto é, a equipe consiga, com os recursos que tem (como o tempo e as 

características heterogêneas intencionais), coproduzir o trabalho proposto dentro do tempo 

definido. 



84 

 

Com relação ao item “b”, realizar dinâmicas e intervenções que tragam, direta e 

indiretamente, consequências de satisfação e aprendizado para os participantes das equipes tendo 

em vista que a literatura indica que o desempenho e a eficácia das equipes está ligada a fatores 

como: aprendizagem do grupo e do indivíduo (EDMONDSON; HARVEY, 2018; SALAZAR; 

FEITOSA; SALAS, 2017; VEELEN; UFKES, 2019), segurança psicológica (EDMONDSON, 

1999), familiaridade (ROBERTS et al., 2020) e liderança (HAAR et al., 2017; LIN et al., 2019). 

Na conclusão de Veelen e Ufkes (2019), em equipes heterogêneas, a diversidade da equipe 

se traduz em eficácia e bom desempenho por meio do aprendizado da equipe e da construção da 

confiança coletiva. Ao cuidar as questões acima, entende-se que se está contribuindo para o 

desenvolvimento da equipe e de seus integrantes, especialmente no desenvolvimento de 

competências coletivas (HAMAD, 2020). É possível que se ampliem o capital relacional e humano 

dos membros das equipes. Ao promover os resultados acima, entende-se que os dois tipos de 

resultados propostos no Framework IPO (Figura 12): resultados de performance e outros 

resultados, serão contemplados. 

Apresentados os constructos de grupo e conhecidos os elementos essenciais para seu 

funcionamento e desempenho, descreve-se a seguir alguns modelos conceituais de equipes que 

podem contribuir para o tipo de equipe em atividade de coprodução como a estudada nesta tese. 

2.7 MODELOS CONCEITUAIS DE EQUIPES 

Com o objetivo de obter ainda melhores resultados do trabalho em equipe, vários modelos 

continuam sendo desenvolvidos. Apresenta-se, nesta seção, modelos encontrados na revisão de 

literatura que trazem características comuns com o objeto de estudo desta tese e, embora nenhum 

deles atenda exatamente ao tipo de equipe proposta neste estudo, eles trazem elementos que podem 

contribuir com o Modelo Conceitual que será elaborado. 

Um dos desafios confirmados pelas pesquisas com foco em facilitar o processo de 

coprodução das equipes emergentes e heterogêneas é auxiliar para que as pessoas trabalhem juntas, 

de forma que todas sejam envolvidas e se engajem para buscar uma solução que vise o bem comum 

(DUARTE, 2019; HOGAN et al., 2018; HOLLAND-HART et al., 2019; NEL et al., 2016; 

NEWELL; GOLDSTEIN; FOSTER, 2019). Como nos lembram os estudos de Marques (2020), 

Boland et al., (2020) e Djenontin e Meadow (2018) o conceito coprodução já é bem conhecido, 

mas seus mecanismos de operação precisam ser melhor investigados. 
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2.7.1 Mapa de domínios nas pesquisas sobre equipes 

Segundo a literatura, é cada vez mais imperioso pensar em modelos que incluam em sua 

abordagem a dinâmica presente no funcionamento das equipes (BENISHEK; LAZZARA, 2019; 

MATHIEU et al., 2017; SHUFFLER; CRONIN, 2020). Em contraste com o Framework IPO a 

figura 15 ilustra um mapeamento de domínios primários e suas sobreposições presentes nas 

pesquisas de equipes e grupos e que comumente são relacionados com a efetividade das equipes e 

de seus indivíduos (MATHIEU et al., 2017). A imagem mostra relações conhecidas e novas entre 

seus elementos. 

Figura 15 – Facetas sobrepostas de domínios associados à eficácia das equipes  

  

Fonte: Adaptado e traduzido de Mathieu et al. (2017, p. 456), tradução nossa. 

Nota tradutora: * TMS = Sistemas de Memória Transitiva. ** Características MTS = Características de Sistemas 

Multi Equipes  

Nessa proposta, Mathieu et al. (2017) organizam e dão mobilidade aos recursos 

estruturais, às características de composição e aos mecanismos de mediação presentes no 
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funcionamento e, especialmente, associados à efetividade das equipes. Elementos que antes eram 

estudados como pertencendo a “caixas” estáticas, por exemplo, no Framework IPO, passam, então, 

a ser compreendidos de forma dinâmica e, em alguns casos, sendo agrupados em um mesmo 

conjunto. 

Ao organizar os resultados de pesquisa, Mathieu et al. (2017) entendem que: i) tarefas e 

estrutura da equipe; ii) características dos membros e composição da equipe; e iii) os processos da 

equipe e os estados emergentes são todos elementos dinâmicos, com um relacionamento provável 

e recíproco entre si que impactam nos resultados da equipe ao longo do tempo. 

Ao reconhecer que a coprodução consiste na entrega de algo objetivo, geralmente passível 

de propriedade intelectual, é preciso considerar os resultados de desempenho. A proposta de 

Mathieu et al., (2017), especialmente os elementos mais centrais, fornece dicas importantes para a 

formulação do modelo de um sistema em que o tempo é curto, as pessoas não estão acostumadas a 

trabalhar juntas, são intencionalmente diferentes e precisam entregar algo produzido de forma 

interdependente. 

2.7.2 Scafold Team (Equipes Andaimes) 

A literatura sugere que, à medida que a participação na equipe se torna mais fluida, outras 

dimensões do desenho da equipe, como limites e responsabilidade coletiva, podem ser estratégicas 

para promover um funcionamento efetivo da equipe. Valentine e Edmondson (2015) propuseram 

um modelo de andaimes de equipes em um serviço de emergência hospitalar que foi reestruturado 

e incorporou um modelo de coordenação de equipes com uma nova estrutura intermediária. A ideia 

é dar estrutura às equipes de trabalho, similar aos andaimes das construções.  

O estudo de caso único e longitudinal mostra como estruturas com funções, 

responsabilidades, metas e processos, influenciam a efetividade de grupos fluidos que têm como 

base as funções desempenhadas por seus membros. No estudo, o conjunto de estruturas de nível 

médio auxilia na coordenação efetiva de ações e permite que arranjos temporários de trabalhadores 

realizem o trabalho com maior efetividade do que sem essa estrutura. A pesquisa apresenta 

“mecanismos que permitem que indivíduos independentes sejam coesos em uma unidade de 

desempenho interdependente e temporária; esta nova teoria de processo (...) ajuda a explicar os 

fatores que permitem a coordenação em equipes fluidas” (VALENTINE; EDMONDSON, 2015, 

p. 15, tradução nossa). 
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No novo formato, a equipe de trabalho é operada por profissionais com funções e papéis 

técnicos, interdependentes, complementares por suas habilidades específicas (médicos, residentes, 

enfermeiros) e todos os membros são corresponsáveis pelo resultado. Contudo, nesse contexto as 

pessoas que compõem a equipe mudam de acordo com a escala de trabalho (VALENTINE; 

EDMONDSON, 2015). Isto é, a estabilidade dos membros, característica comum das equipes 

tradicionais, não está presente. 

Três atributos compõem o modelo das equipes andaimes: fronteira, conjunto de funções e 

responsabilidades coletivas. A fronteira é definida pela clareza, durante todo o processo, de quem 

está na equipe: eles sabem com quem podem contar. O conjunto de funções diz respeito ao grupo 

de papéis interdependentes, ou seja, funções de trabalho, e que pode ser realizado por qualquer 

profissional que tenha as habilidades necessárias. É fundamental que, no conjunto das habilidades 

presentes na equipe, seja possível realizar todas as tarefas do processo. A responsabilidade coletiva 

indica que os membros da equipe são todos responsáveis pelo resultado do trabalho de forma 

conjunta. O modelo conceitual é apresentado na Figura 16. 

Figura 16 – Modelo conceitual das “equipes andaimes” 

 

Fonte: Adaptado e traduzido de Valentine e Edmondson (2015, p. 11). 

Nota do autor: o modelo conceitual ilustra as relações propostas: configuração de equipe estabelece a prestação de 

contas, as representações sobrepostas, o pertencimento, o que permite o comportamento de coordenação no nível de 

grupo. A definição de papéis acomoda o ‘pessoal fluido’. 
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Os resultados mostraram que as equipes observadas tinham a capacidade de, mutuamente, 

priorizar seus esforços, atualizar-se sobre seu progresso, responsabilizar-se e ajudar-se para atingir 

os objetivos. A efetividade no processamento de pacientes aumentou em até 40% nos indicadores 

de desempenho dos setores avaliados. Apesar da falta de familiaridade e prática entre os membros 

da equipe, o estudo mostra que ao fornecer uma estrutura adicional de nível médio, os chamados 

“andaimes da equipe” contribuíram para que o pessoal fluido funcionasse de forma muito parecida 

com as equipes tradicionais (VALENTINE; EDMONDSON, 2015). 

Esse modelo é pertinente para esta tese, pois mostra mecanismos que facilitam equipes 

formadas por membros fluidos, isto é, que não se conhecem e não dependem dos vínculos 

interpessoais para que se engajem em processos efetivos em nível de grupo. A definição clara de 

papéis e responsabilidades é outro elemento relevante para o modelo em questão, uma vez que cada 

integrante está lá para representar um coletivo e foi selecionado por sua característica de 

heterogeneidade intencional. Por fim, a responsabilidade compartilhada é valiosa no sentido de 

comprometer a todos com o respeito e foco no objetivo da coprodução, respeitando e facilitando 

para que todos deem a sua contribuição. 

2.7.3 Modelo Cross-boundary Teaming 

O modelo Cross-boudary teaming prevê elementos chave para trabalhar com as novas 

dinâmicas presentes nas equipes das organizações, especialmente para integrar equipes de 

diferentes origens e competências, que são formadas para resolver questões ligadas à inovação, 

cujo trabalho pode ser temporário (EDMONDSON; HARVEY, 2018).  

O modelo Cross-boudary teaming, enfatiza a formação da equipe como um elemento 

constante pois a qualquer momento membros podem chegar ou sair. Edmondson e Harvey (2018, 

p. 348) afirmam que apesar da ênfase recente em “pessoas que trabalham em arranjos de equipe 

altamente temporários, os estudos de diversidade de equipe não exploraram o processo pelo qual 

um grupo de indivíduos diferentes desenvolve uma equipe pronta para resolver um novo problema 

complexo”. Em resposta a essa constatação, apresentam um modelo integrativo de formação de 

equipe para o trabalho em inovação, o Cross-boundary teaming (Figura 17).  
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Figura 17 – Modelo Cross-boundary teaming 

 

Fonte: Adaptado e traduzido de Valentine e Edmondson (2015, p. 11). 

O modelo considera o contexto em que a equipe opera:  ambiente, tarefa, tempo e 

liderança. A entrada é representada pelos atributos de conhecimento, elementos que destacam as 

características de heterogeneidade das equipes, representada pela linguagem, interpretações e 

interesses. Engenheiros têm uma linguagem bem diferente de psicólogos, por exemplo. Essa 

característica se aplica ao modelo para Equipes EHT – atenção com os atributos de conhecimento 

que caracterizam os atores. 

 As características mediadoras são compostas pelos estados emergentes (individuais e 

coletivos) e pelo processo de interação entre os membros da equipe (que consideram elementos 

comportamentais e objetos). A interação desses três grandes itens: atributos de conhecimento, 

estados emergentes e processo de interação entre os membros da equipe poderá gerar as saídas do 

modelo, chamados de resultados diferenciados (EDMONDSON; HARVEY, 2018).  

Em seus estudos, o enfoque está em apresentar os elementos para o desenvolvimento de 

equipes heterogêneas para um desempenho fora da curva. O modelo IMOI apresenta elementos 

que deixam evidentes a necessidade da construção de relacionamento enquanto equipe e, pelos 

elementos apresentados, pode se supor que isso ocorrerá ao longo de algum tempo, podendo ser 

alguns meses. Ele poderia se encaixar no conceito de equipe foco desta tese, não fosse pelo fato de 

dar forte conotação para o conhecimento técnico e se destinar ao trabalho de equipes de alto 

desempenho. Características que não são o foco das equipes aqui estudadas. 
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Uma vez descritos os constructos de grupo, conhecidos os elementos essenciais para seu 

funcionamento e desempenho e alguns modelos conceituais de equipes, entende-se pertinente 

apresentar o tema da coprodução. A próxima seção descreve o conceito e o diferencia de tipos de 

trabalhos coletivos, apresenta os resultados que são obtidos por meio de atividades de coprodução, 

inclusive os conceitos de propriedade intelectual. A seção aborda, também, eventos de curta 

duração, o papel do pesquisador nos eventos de coprodução e os desafios que esse tipo de trabalho 

coletivo tem apresentado segundo a literatura. 

2.8 COPRODUÇÃO  

A natureza do trabalho coletivo está presente em vários espaços da vida humana e a 

coprodução é uma das estratégias cuja essência se baseia no trabalho em equipe. Essa expressão 

foi disseminada pela economista Elinor Ostrom que, na década de 70, definiu coprodução como os 

“processos pelos quais os insumos usados para fornecer um bem ou serviço têm a contribuição de 

indivíduos que não estão na mesma organização” (OSTROM, 1996, p. 1076). Ela afirma, ainda, 

que a coprodução implica, também, na participação ativa dos cidadãos na produção de bens e 

serviços públicos que lhes são importantes. Isto é, a coprodução refere-se a um processo no qual 

tanto o “produtor” (governo) do bem ou serviço quanto o “consumidor” (cidadão) precisam 

participar e, com isso, gerar um círculo virtuoso de impacto à sustentabilidade do bem comum. 

Nel et al. (2016, p. 184) ampliam esta ideia quando definem a coprodução de conhecimento 

como “um processo colaborativo que reúne uma pluralidade de fontes e tipos de conhecimento para 

resolver um problema definido e construir uma compreensão integrada ou orientada para os 

sistemas desse problema”.  

Pacheco (2016, p. 42) corrobora com esse entendimento e lembra que um dos desafios da 

transdisciplinaridade é a coprodução em ciência, buscada há anos por inúmeros grupos de pesquisa 

que apresentam frameworks para integração, cujo objetivo desafiador “é considerar conhecimentos 

de matizes diferentes, conflitos de visões, comunicação e criação de espaços de coprodução com 

confiança mútua.” 

Marques (2020) faz uma extensa revisão sobre o tema e evidencia que, após o artigo de 

Ostrom (1996), a coprodução tem recebido diferentes definições e está presente em outras áreas 

além dos serviços públicos, a coprodução de conhecimento e de serviços/negócios (Quadro 7). 
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Quadro 7 – Definições de coprodução em diferentes áreas de conhecimento 

Coprodução de Definição Autores 

Serviços Públicos 

“Processos pelos quais os insumos, usados para fornecer um 

bem ou serviço, tem a contribuição de indivíduos que não 

estão na mesma organização” 

Ostrom, 1996, p. 1073 

É a “prestação de serviços por intermédio de relacionamentos 

regulares de longo prazo entre prestadores de serviços 

profissionalizados e usuários de serviços ou outros membros 

da comunidade, onde todas as partes fazem contribuições 

substanciais de recursos”. 

Bovaird, 2007, p. 848 

É o processo de produção de serviços públicos a partir do 

ajustamento entre organizações formais, públicas e privadas, 

organizações não governamentais, grupos da comunidade e 

cidadãos que compartilham entre si responsabilidades e poder, 

ou pela constituição de uma rede que coproduz serviços 

públicos. 

Neto, Souza e Salm, 2014 

Conhecimento 

É o processo de produzir ciência utilizável, ou acionável, por 

meio da colaboração entre cientistas e aqueles que usam a 

ciência para tomar decisões políticas e administrativas. É um 

processo interdependente entre ciência e política e que 

simultaneamente se produz conhecimento e gera ordem social, 

na perspectiva de redes. 

Lemos e Morehouse, 

2005 

É um processo inclusivo e iterativo para a criação de novas 

informações, onde as interações são facilitadas entre as partes 

interessadas para desenvolver uma compreensão integrada ou 

transformacional de um problema de sustentabilidade. 

Schuttenberg e Guth, 

2015 

A coprodução de conhecimento ocorre quando participantes 

ativos e iguais em um contexto transnacional cogeram (nova) 

substância e codesenvolvem relacionamentos para aplicar em 

seu contexto. 

Flogera, 2018 

É uma estratégia de governança. 

Armitage, Loë e 

Plummer, 2012 

Bremer et al., 2019 

É um método de pesquisa, muitas vezes referida como 

pesquisa transdisciplinar ou pesquisa interativa. 

Bremer et al., 2019 

Kirchhoff, Lemos e 

Dessai, 2013 

Mauser et al., 2013 

É um “processo iterativo e colaborativo que envolve diversos 

tipos de especialização, conhecimento e atores para produzir 

conhecimento e caminhos específicos ao contexto em direção 

a um futuro sustentável”. 

Norström et al., 2020, 

p. 183 

Serviços/Negócios 

É o processo de produção que engloba todos os formatos de 

cooperação entre o cliente e o provedor de serviços. 
Etgar, 2008 

É o processo de participação construtiva do cliente em 

projetos terceirizados com contribuições significativas 

(intensivas em conhecimento) e cooperativas para o processo 

de serviço, que levam à produção conjunta de resultados. 

Auh et al., 2007 

Bendapudi e Leone, 2003 

É um processo de colaboração e compartilhamento, entre 

indivíduos e organizações, que fornece acesso a novos 

recursos, habilidades e conhecimentos para alcançar a 

inovação. 

Wu, Lii e Wang, 2015 

Loureiro, Romero e Bilro, 

2019 

Fonte: Adaptado de Marques, (2020). 
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As definições de coprodução variam, mas muitos concordam que ela é um processo que 

visa promover a democratização das decisões tomadas, com o objetivo de, em conjunto, prestadores 

de serviços e clientes ou cidadãos, trabalharem para construir resultados. A coprodução, segundo 

a New Economics Foundation (2008, p. 10) possibilita “ampliar e aprofundar os serviços públicos 

para que não sejam mais o domínio de profissionais ou comissários, mas uma responsabilidade 

compartilhada”, ou seja, é uma forma de prestar serviços e desenvolver produtos em um 

relacionamento igual e recíproco entre profissionais e pessoas que fazem uso deles. 

A partir desse entendimento, pode-se dizer que a coprodução é um processo pelo qual se 

compartilha a responsabilidade de criação ou produção, para que o resultado construído possa ser 

atribuído a todos os envolvidos, aumentando seu engajamento com o resultado obtido (HOGAN et 

al., 2018). Com isso, entende-se que a coprodução, além de um processo coletivo, implica gerar 

um produto ou pelo menos uma criação como mostra a taxonomia abaixo.  

2.8.1 Taxonomia de trabalhos coletivos  

A revisão de literatura mostra que nem todos os estudos se ocupam com a definição dos 

principais constructos abordados. Com relação à coprodução, além de verificar que há uma 

variedade de conceitos adotados, percebe-se que diferentes tipos de trabalhos coletivos como a 

colaboração e a cooperação são empregados como sinônimos.  

Para facilitar a disseminação da cultura de coprodução, Pacheco (2016) distingue os tipos 

de atuação coletiva que os partícipes podem ter e propõe uma taxonomia com quatro níveis: 

coexistência, cooperação, colaboração e coprodução. Esta taxonomia indica níveis crescentes de 

interação dos indivíduos, no qual os coletivos aumentam gradativamente sua atuação.  

A coexistência indica a simples existência comum, o convívio de profissionais de uma 

mesma empresa. A cooperação, o nível seguinte, indica que há uma operação conjunta, 

subordinada a uma liderança, colegas de trabalho com responsabilidades distribuídas em uma 

mesma tarefa, como por exemplo os grupos de trabalho. A colaboração, por sua vez, ocorre quando 

há um entendimento compartilhado e uma interação consciente sobre o trabalho, como no caso de 

orientador e orientando. No último nível está a coprodução, que inclui a cocriação e é quando 

ocorre maior interação e atuação dos envolvidos. Nesse nível a natureza do trabalho pressupõe um 

produto como resultado e a coautoria de uma produção intelectual ou o protagonismo conjunto dos 

roteiristas de um filme é um exemplo (PACHECO, 2016).  
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A Figura 18 apresenta e exemplifica os níveis propostos com exemplos de atuação coletiva 

encontrados na área de ciência, tecnologia e inovação (CTI). 

Figura 18 – Taxonomia de trabalhos coletivos e exemplos em CTI 

 

Fonte: Pacheco (2016, p. 45).  

Marques (2020) utiliza a taxonomia para o entendimento da coprodução em parques 

tecnológicos e diferencia a cocriação, como sendo um nível anterior à coprodução (Figura 19). Ela 

descreve cinco tipos de ligação e graus de interação que variam em função da natureza da atividade 

ou do trabalho a ser realizado: coexistência, colaboração, cooperação, cocriação e coprodução. A 

figura apresenta o tipo de resultado esperado e a frequência com que cada nível de trabalho coletivo 

ocorre nos parques tecnológicos. 
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Figura 19 – Exemplo da aplicação da taxonomia de coprodução em parques tecnológicos 

 

Fonte: Marques (2020, p. 61). 

Para esta pesquisa, na qual se propõe um Modelo Conceitual para o sistema de eventos de 

coprodução, entende-se que é importante distinguir os tipos de trabalhos coletivos, assim como 

defendem Pacheco (2016) e Marques (2020). O foco desta investigação está nas equipes cuja 

natureza das tarefas demandam um alto nível de interação entre seus integrantes, como pressupõe 

o conceito de equipe de trabalho, logo, os processos de trabalho dos últimos níveis da taxonomia: 

a cocriação e a coprodução.  

É importante destacar que os níveis da taxonomia não indicam grau de importância ou 

relevância para as organizações, o que pode ser induzido pela figura da pirâmide. Todos os níveis 

são importantes para o sistema em que ocorrem. A função da taxonomia é diferenciar os graus de 

ligação e interação entre as pessoas envolvidas e a natureza das tarefas a serem realizadas. Pensa-

se que a ideia de círculo representa bem os cinco níveis, destacando a intensidade do grau de ligação 

e atuação exigida dos integrantes nas atividades coletivas dos últimos níveis. Os trabalhos do nível 

de coprodução demandam maior interação e integração para o trabalho conjunto e interdependente, 

como os trabalhos em que são necessárias as Equipes EHTs.  



95 

 

Figura 20 – Taxonomia de trabalhos coletivos  

 

Fonte: Elaborado pela Autora com base em Pacheco (2016) e Marques (2020). 

Com base nos conceitos estudados na literatura da ciência de grupos, parece que os 

trabalhos coletivos nos níveis de cocriação e coprodução só podem ser obtidos por meio do trabalho 

em equipe. Ainda assim, é possível dizer que, nos demais níveis, pode haver equipes integradas e 

atuantes. O grande diferencial está no resultado da atividade coletiva. Nas palavras de Pacheco 

(2016, p. 28): “ao coproduzirem, os integrantes de uma equipe se tornam coautores do resultado de 

sua atividade coletiva” e seus resultados produzidos são passíveis de propriedade intelectual. 

Para efeitos desta pesquisa adota-se como definição de coprodução o processo coletivo com 

o maior nível de interação e atuação dos integrantes da equipe que, ao criarem ou produzirem em 

conjunto, se tornam coautores do produto de sua atividade coletiva ou têm resultados passíveis de 

propriedade intelectual.  

2.8.2 Propriedade intelectual 

Como apresentado acima, a coprodução e cocriação têm resultados sujeitos à propriedade 

intelectual, que se divide em direitos do autor e propriedade industrial. No Brasil, esta é uma área 

do direito que garante a inventores ou responsáveis por quaisquer produções do intelecto o direito 

à recompensa pela própria criação. O primeiro conceito, direitos autorais, é regulado 

principalmente pela Lei 9.610/1998 e faz parte do direito civil. A propriedade industrial é orientada 
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pela Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) e pertence ao campo do direito comercial 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2022). 

Segundo a Lei 9.610/1998 (BRASIL, 2007), o autor é a pessoa física criadora de obra 

literária, artística ou científica, e pode se aplicar a pessoa jurídica nos casos previstos na lei. O 

direito autoral se aplica à criação de obras artística (escultura, pintura, fotografia), científica, 

musical, literária, bem como o direito das empresas de radiodifusão e cinematográficas. A 

legislação prevê o direito de exclusividade no qual o autor é o único que pode explorar sua obra, 

gozar dos benefícios morais e econômicos resultantes dela ou ceder os direitos de exploração a 

terceiros. 

Quanto à obra, é criada em comum, por dois ou mais autores e é descrita como em co-

autoria. A obra coletiva é aquela “criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma 

pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação 

de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma” (BRASIL, 2007, p. 

14). 

A Lei nº 9.279/1996, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, o ramo 

da propriedade intelectual que protege os autores das criações intelectuais voltadas às atividades 

industriais, como: processo, invenção, modelo, desenho ou produto e obras utilitárias, que são 

protegidas por meio de patentes e registros (BRASIL, 2022). Além da Lei da Propriedade 

Industrial, esta área da propriedade intelectual conta, ainda, com o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI), uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços, que é responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do 

sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2022). 

Na lei dos direitos autorais está previsto os casos de co-autoria e seu reconhecimento, seja 

por meio de reconhecimento como autor, seja por meio de remuneração proporcional ao trabalho 

realizado ou conforme acordo entre as partes. A lei especifica, também, as ações que não a 

configuram: “não se considera co-autor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra 

literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua 

edição ou apresentação por qualquer meio” (BRASIL, 2007, p. 17). 
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2.8.3 Resultados da coprodução 

A partir do entendimento de que a coprodução, quando comparada com outros tipos de 

trabalhos coletivos, é aquele que demanda maior interação e atuação dos integrantes da equipe; é 

um processo que busca a responsabilidade compartilhada pelo que se produz e, consequentemente, 

pelo direito ao que foi produzido, pois seu resultado está sujeito à legislação de propriedade 

intelectual, pode-se pensar que esse é o único resultado esperado de um trabalho de coprodução. 

A literatura, porém, aponta que os resultados obtidos em eventos de coprodução, a 

exemplo dos workshops, conferências, Startup Weekends e Hackathons, são inúmeros e vão muito 

além do resultado concreto de criar um produto, protótipo, obra artística ou científica 

(HUPPENKOTHEN et al., 2018). Assim como a ciência de grupos afirma que as equipes têm 

“resultados de performance” e “outros resultados” (Figura 12), também se fala isso, embora com 

outras palavras, a respeito da coprodução (PRADO; PACHECO, 2021).  

Harvey, Cochrane e Van Epp (2019) enfatizam que os processos de coprodução produzem 

mais do que apenas conhecimento; eles desenvolvem capacidade, constroem redes, fomentam 

capital social e implementam ações que contribuem para a sustentabilidade. Eles acrescentam que 

as evidências de seus estudos mostram que os casos de coprodução “bem-sucedida” revelam uma 

forte ênfase em processos mais limitados (em escopo e tempo) e orientados para a produção, 

centrados na criação de “conhecimento utilizável”. O que reforça a proposta do Framework 

CYNEFIN (Figura 21) em que os conceitos da coprodução são necessários em um contexto caótico, 

onde não há certeza e ainda não se conhece o padrão que se apresenta (KURTZ; SNOWDEN, 

2003). 

Nesse cenário, são as pessoas que podem fazer a diferença. Processos e tecnologias são 

necessários, mas ainda não estão adaptados e formados para lidar com a situação caótica. O que 

parece indicar a importância de olhar, pensar e cuidar das pessoas, de tornar o ambiente o mais 

facilitado possível para que as pessoas possam dar o seu melhor, seja no aspecto cognitivo, mas 

principalmente humano. 

Com uma visão complementar, esse outro estudo propõem a coprodução como um 

processo dinâmico, experimental e reflexivo sustentado por diferentes formas de engajamento, 

interações e relações sociais, que podem ter como resultados novas formas de relacionamentos, 

mais inclusivos e solidários. Elas argumentam sobre a possibilidade de gerar outros valores além 

do valor econômico. Como espaços experimentais “é possível que seja menos sobre a entrega de 
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impactos e resultados previsíveis e mais sobre o desenvolvimento de novas comunidades, 

interações, práticas e diferentes modos de conhecimento e produção de valor” (FILIPE; RENEDO; 

MARSTON, 2017, p. 5). 

Figura 21 – Representação do Framework CYNEFIN 

 

Fonte: Adaptado de Kurtz e Snowden (2003). 

Os eventos podem ser ou não competitivos, podem ser orientados para temas e disciplinas 

específicas, como o bem social e o commons (OSTROM, 1996); apoiar a participação de diferentes 

públicos; ser aplicados para a aprendizagem informal e colaborativa, gerando startups ou 

protótipos inovadores para artes e cultura ou contribuir para o fortalecimento da interação em 

domínios científicos como biologia computacional. Eventos semelhantes à Hachathon podem 

fornecer oportunidades únicas de trabalhos conjuntos (HUPPENKOTHEN et al., 2018).  

Esses acontecimentos são limitados por tempo para que os indivíduos trabalhem mais de 

forma interdependente, além de fornecer acesso a novos colaboradores com experiência necessária, 

ou colaboradores existentes que são, de outra forma, difíceis de alcançar, como membros da 

comunidade remota. Além disso, algumas variações empregadas por comunidades colaborativas 

distribuídas, como sprints regulares durante as conferências anuais, conseguem apoiar interações 

previsíveis que podem servir para fortalecer os laços sociais existentes e desenvolver novos 

(FILIPPOVA; GELGER; MOSER, 2017). É um espaço para viver coisas diferentes, sair da rotina. 

Há situações nas quais o networking e a oportunidade de trabalhos futuros são vistos como os 



99 

 

maiores atrativos. Em Hamad (2020) pode-se ver exemplos de resultados esperados como a 

manutenção dos contatos após o evento, a convivência, e o aprendizado que vem com ela, em   

ambientes multidisciplinares e multiculturais e a visibilidade por futuros empregadores. 

A avaliação de eventos de Hack weeks constatou que: são espaços positivos para 

aprendizagem, promovem colaborações duradouras, produzem resultados científicos e propiciam 

atitudes positivas em relação à ciência aberta. O mesmo estudo lista, ainda, algumas razões para se 

realizar esse tipo de evento: educação e treinamento (atenção especial para a transferência lateral 

de conhecimento); recrutamento e networking (são encontrados participantes da academia, governo 

e indústria, além de permitir a exposição de habilidades que podem ser adequadas para carreiras 

fora de um domínio específico); desenvolvimento de ferramenta (especialmente para os 

desenvolvedores de software testarem com os usuários e avaliarem criticamente seus aplicativos); 

construção comunitária (oportunidade para catalisar o desenvolvimento da comunidade por meio 

de um interesse compartilhado em resolver desafios); pesquisa interdisciplinar (eventos 

colaborativos intensivos e com limite de tempo são uma oportunidade de experimentar conceitos, 

perguntas e métodos que ultrapassam os limites dentro e entre as disciplinas, apesar de os 

experimentos interdisciplinares serem impactantes); e diversão, pois as Hack weeks proporcionam 

um descanso da rotina e um local de baixo estresse para aprender novas habilidades e tentar projetos 

de alto risco (HUPPENKOTHEN et al., 2018). Há tantas razões e resultados que levam as pessoas 

e instituições a realizar e participar de eventos de curta duração que é preciso pensar nos diferentes 

perfis que se deseja para cada contexto. O que reforça a importância de definir, inicialmente, o 

objetivo e o público-alvo de cada evento. 

A respeito dos resultados, eles importam para o desenvolvimento do Modelo Conceitual, 

pois, com os dados acima, entende-se que não basta desenvolver mecanismos para a coprodução, 

é preciso considerar que os projetos mais bem-sucedidos parecem ser os com menores dimensões 

no escopo e no tempo (HARVEY; COCHRANE; VAN EPP, 2019). Confirma a ideia de eventos 

com prazos curtos e definidos, cuja tarefa consiste em uma atividade pontual de criação ou 

produção de conhecimento2. Além disso, os mecanismos do modelo precisam considerar os outros 

resultados tão importantes para os indivíduos: os vínculos e os aprendizados, isto é, o capital social 

 
2 Entendendo aqui conhecimento como produto e/ou processo em ciclos de criação de valor científico, econômico, 

social ou cultural por coletivos (de pessoas ou organizações) (PACHECO, 2016). 
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(LÓPEZ-FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ-GARDEY, 2010b) que transcende ao momento presente; e, 

no que tange à sua durabilidade, são maiores que o resultado de performance, uma vez que podem 

ser utilizados em outras experiências. 

2.8.4 Eventos de coprodução de curta duração  

Estão cada vez mais comum nos ecossistemas de inovação os eventos de curta duração, 

que são popularmente chamados de Hackathons, Startup Weekend, codefests, hack days, para citar 

alguns exemplos. Os eventos são organizados por meio da formação de equipes compostas, 

geralmente, de forma aleatória e por pessoas com diferentes formações ou conhecimentos. É 

comum os participantes competirem durante alguns dias, podendo, em alguns casos, passar as 

noites em claro, motivados pela comida gratuita, possibilidade de empregos e prêmios atraentes 

(FILIPPOVA; GELGER; MOSER, 2017; HAMAD, 2020; HUPPENKOTHEN et al., 2018). 

Outros eventos que podem ser citados como exemplo são as Conferências de CTI 

realizadas em Santa Catarina. A Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação é 

organizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina e tem como objetivo organizar um 

mapa estratégico para o plano estadual de CTI, de forma regionalizada, contemplando as várias 

dimensões e eixos estratégicos (PACHECO; SELIG, 2016).  

Para isso, ela conta com a participação de atores das quatro hélices envolvidos no 

ecossistema catarinense como: pesquisadores, empreendedores, gestores representantes do poder 

público e da sociedade civil organizada. Todos são convidados a participar de encontros regionais 

de curta duração para o levantamento de percepção ou elaboração do mapa estratégico a partir do 

levantamento anterior, para coproduzir uma base de conhecimento consistente e com visões 

complementares. O evento já foi realizado em 2015, 2017 e 2021 e seu resultado é base para a 

construção de um modelo com ações estratégicas impactantes para o desenvolvimento do estado 

(PACHECO et al., 2021).  

Os eventos de curta duração podem variar de horas até no máximo duas semanas 

(FILIPPOVA; GELGER; MOSER, 2017; HAMAD, 2020; SOUZA, 2022) e, embora variem seus 

objetivos ou as tarefas a serem realizadas, parecem ter em comum uma pré-disposição ao uso de 

Equipes EHT para a realização das atividades propostas. Para auxiliar no sucesso desses eventos, 
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um estudo de mapeamento de competências necessárias para a realização de eventos de inovação 

de curta duração identificou quatro categorias: gestão, coletivo, individual e prática.  

A categoria denominada “coletivo” (Figura 22) reúne as competências relacionadas à 

capacidade do indivíduo de se relacionar com outros e é composta por rede de relacionamentos, 

trabalho em equipe e comunicação (HAMAD, 2020). Destaca-se, aqui, essa categoria por ser um 

ponto essencial para esses eventos, que trabalham com equipes recém-formadas, e pelo enfoque no 

coletivo, tema de estudo desta tese.  

Figura 22 – Categoria “coletivo” do Framework de Competências e Habilidades para inovação em eventos de curta 

duração.

 

Fonte: Adaptado de Hamad (2020). 

Com relação à competência rede de relacionamentos, em sua pesquisa, Hamad (2020) 

identificou que tanto os especialistas quanto os participantes dos eventos apontam que a capacidade 

de relacionamento com desconhecidos, isto é, saber interagir e criar laços de forma rápida com 

esses é a habilidade mais importante. As outras habilidades dessa competência, apontadas em 

segundo lugar, não tiveram a convergência entre especialistas e participantes. A manutenção dos 

contatos após o evento foi destacada, pelos especialistas, em função da experiência e da percepção 

de oportunidade que esse tipo de evento proporciona. Na opinião dos participantes, a segunda 

colocada é a competência ligada ao relacionamento em ambientes multidisciplinares e 

multiculturais, pois percebe-se a necessidade de interagir com pessoas de outras áreas e saber fazer 

isso pode auxiliar nos eventuais conflitos e oportunidades resultantes desses encontros. A Figura 

23 apresenta as habilidades que compõem a competência da rede de relacionamentos.  
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Figura 23 – Competência: rede de relacionamento e suas habilidades 

 

Fonte: Hamad (2020, p. 98). 

Para o estudo desta tese, esta competência e suas habilidades são relevantes pois embasam 

elementos que formam o vocabulário de domínio do Modelo Conceitual em desenvolvimento: são 

pessoas que não se conhecem e precisam se integrar rapidamente, são equipes heterogêneas, como 

as multidisciplinares ou multiculturais, e terão potenciais resultados e novas redes de 

relacionamento se assim desejarem. 

A competência do trabalho em equipe inclui a capacidade de trabalhar, efetivamente, com 

outras pessoas em um grupo que é uma característica intrínseca aos eventos de curta duração cujas 

atividades são realizadas sempre em equipes. Essa competência é composta por habilidades como 

a “identificação e resolução de conflitos” e “dar atenção”, entre outras. Na opinião dos 

especialistas, a primeira é avaliada como a mais importante, pois entendem que perceber mudanças 

de comportamento entre os membros do grupo e agir para a resolução dos conflitos é essencial, 

endo em vista que é possível “minimizar e atacar na origem a causa de conflitos que algumas vezes 

chega a desintegrar equipes e retirá-las dos eventos” (HAMAD, 2020, p. 137).  Por parte dos 

participantes, a habilidade mais importante foi “a capacidade de dedicar tempo e atenção às 

opiniões, ideias, sugestões e perceber nuances comportamentais entre os membros do grupo, 

denominada ‘dar atenção’” (2020, p. 137). 
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Figura 24 – Competência: trabalho em equipe e suas habilidades 

 

Fonte: Hamad (2020, p. 100). 

Acrescenta-se a análise de que para perceber as mudanças de comportamento dos colegas, 

para identificar e resolver os conflitos, é preciso, antes, perceber as nuances comportamentais, o 

que indica que há uma relação muito estreita entre as duas habilidades descritas. Essa informação 

é relevante para o modelo aqui proposto na medida em que será um ponto de atenção para a 

elaboração das dinâmicas orientadoras para a coprodução. 

Por fim, a competência da comunicação, último elemento da categoria coletiva do estudo 

encontrado (HAMAD, 2020), tem como habilidades: a “clareza, objetividade e síntese”, avaliada 

como a mais importante na percepção dos especialistas e seguida pela “segurança e confiança”, 

que foi também valorizada na opinião dos participantes dos eventos. De fato, nos eventos de 

inovação, geralmente, há competição e uma apresentação final das ideias o que demanda 

habilidades para comunicar com clareza e confiança de forma a convencer os avaliadores. Tanto 

que, na percepção dos participantes, a habilidade de “convencimento” ficou antes da “clareza, 

objetividade e síntese”, isto é, eles se preocupam mais com o seu papel de “convencer” e vender 

sua ideia, enquanto os especialistas buscam ver na apresentação uma fala segura, clara e objetiva. 
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Figura 25 – Competência: comunicação e suas habilidades 

 

Fonte: Hamad (2020, p. 102). 

Hamad (2020) destaca que a comunicação, geralmente, não é uma competência 

desenvolvida no meio acadêmico predominante dos participantes da pesquisa (i.e. Engenharia, 

Tecnologia da Informação e Computação) e de eventos que contem com as Equipes EHT. Vale 

lembrar que as equipes são compostas por integrantes de diferentes formações, inclusive, se não 

majoritariamente, de área exatas, o que sugere a necessidade de os modelos de coprodução 

preverem estratégias para suprir a falta de habilidades e competências dos públicos envolvidos. 

Os dados aqui apresentados reforçam alguns dos elementos apresentados na seção dos 

modelos conceituais de equipes (item 2.7), como a estrutura proposta no modelo Scaffold Team 

(VALENTINE; EDMONDSON, 2015). Eles justificam a existência de uma estrutura prévia que 

pode ser oferecida por meio de um mediador para auxiliar a Equipe EHT em sua atividade de 

coprodução, um ator que possa apoiar e orientar a equipe, atento às questões relacionais, enquanto 

se trabalha para o alcance do objetivo. 

Ainda, com relação à caracterização dos eventos de curta duração, sejam competitivos ou 

colaborativos, espera-se um resultado, algo que será produzido pela equipe como um protótipo, 

uma ideia, um produto (FILIPPOVA; GELGER; MOSER, 2017; HAMAD, 2020), ou mesmo uma 

produção científica (PACHECO, 2016) ou artística, isto é, algo sujeito à propriedade intelectual. 
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Como definição para este estudo, entende-se evento de coprodução de curta duração como 

um acontecimento com propósito específico, idealizado por um promotor, no qual se formam 

Equipes EHT para a coprodução de resultados passíveis de propriedade intelectual. 

Ao planejar um evento de coprodução de curta duração, pensa-se que a estrutura de apoio 

à equipe precisa ser muito bem construída, começando por considerar o resultado que se espera da 

coprodução e, com isso, qual a melhor composição para as Equipes EHT, que tipo de estratégias 

permitirão o melhor uso dos recursos disponíveis, como as competências, os conhecimentos 

heterogêneos intencionais e o tempo. Quem está preparado para fazer essa análise? Quem pode 

considerar as diferentes variáveis, perfis e tem acesso ao conhecimento de qualidade, científico e 

consistente? Quem pode desenvolver ou encontrar boas ferramentas para facilitar os trabalhos a 

serem realizados? A orientação é que sejam pesquisadores. 

2.8.5 O papel do pesquisador em eventos de coprodução 

A coprodução é um tema que vem sendo estudado já há algum tempo e ainda se tem muitas 

dúvidas sobre os mecanismos para realizá-la (DJENONTIN; MEADOW, 2018; MARQUES, 

2020) e, mais recentemente, os eventos de curta duração (FILIPPOVA; GELGER; MOSER, 2017) 

e os novos modelos de equipes demandados por eles (BENISHEK; LAZZARA, 2019; 

SHUFFLER; CRONIN, 2020) pedem, também, que sejam realizadas mais pesquisas. Nesse 

contexto o papel do pesquisador que fará boa parte dessas investigações tem recebido também 

atenção. 

Aborda-se o tópico não com a proposta de esgotar ou discutir amplamente esse item nesta 

tese. Contudo, as evidências práticas e documentadas pela literatura apontam que é preciso 

pesquisadores dispostos a sair da sua zona de conforto para que a coprodução de conhecimento 

seja realizada, também, na prática, onde os desafios necessitam dela para serem solucionados 

(KRUIJF et al., 2022). O Modelo Conceitual proposto prevê um ator específico e responsável por 

considerar as questões técnicas e científicas existentes no evento de coprodução de curta duração 

para Equipes EHT: o especialista de domínio.  

A coprodução é um processo complexo e custoso para todos os envolvidos pois demanda 

atenção a muitas variáveis. Em vista disso, quando realizada, deveria ser pela necessidade da 

participação de atores com diferentes contribuições, que agreguem novos conhecimentos 

(CVITANOVIC et al., 2019; GLADMAN et al., 2016; LAKE et al., 2018). É preciso, portanto, 
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expandir a experiência e as habilidades dos pesquisadores, para que se possa utilizar o 

conhecimento da ciência nas práticas da coprodução e responder aos diferentes perfis demandados 

por esses contextos. Ellam Yua et al. (2021) argumentam sobre a importância da capacitação dos 

pesquisadores, seja com treinamento apropriado sobre as características do público que irá 

participar de atividades de coprodução como seus valores, crenças, ideologias, entre outros, seja 

para reconhecer seus próprios preconceitos e suposições. 

Embora a maioria dos pesquisadores seja treinada para cumprir papéis orientados para o 

conhecimento, pesquisadores que se envolvem em projetos transdisciplinares, muitas vezes, 

querem, ou mesmo precisam, desempenhar um papel mais ativo na coprodução do conhecimento. 

Uma ideia mais abrangente dos desafios que os pesquisadores podem experimentar na coprodução 

de conhecimento na área transdisciplinar é proposta por Kruijf et al. (2022). Para eles, há diferentes 

papéis que os pesquisadores podem assumir nos desafios de coprodução de forma intencional e 

inovadora. Em sua proposta, o pesquisador pode alternar em três diferentes posições: 

conhecimento, mudança ou intermediação orientada. Segundo o artigo, esses perfis são detalhados 

como: 

a) orientados para o conhecimento: que procuram, principalmente, melhorar a 

compreensão científica dos fenômenos (naturais e/ou sociais), mas estão cientes do 

espaço político formal e/ou espaço de partes interessadas;  

b) o pesquisador orientado para a mudança: que procura produzir conhecimento científico 

e promover a mudança social influenciando o espaço político formal e/ou o espaço das 

partes interessadas; e  

c) o pesquisador intermediário: que busca combinar a produção de conhecimento 

científico com a integração de múltiplas fontes e tipos de conhecimento.  

Ao assumir uma abordagem situacional, o pesquisador pode ocupar posições no espaço 

de conhecimento científico e, ao mesmo tempo, estar ou interagir com o espaço político formal 

e/ou o espaço das partes interessadas. Na realidade, os pesquisadores e os atores em projetos de 

coprodução mudam de posições ou adotam várias posições ao mesmo tempo (KRUIJF et al., 2022). 

Parece que há um convite para ter-se consciência de que há pouco espaço para ocupar-se um único 

e estável papel uma vez que as mudanças observadas no mundo atual demandam que os atores 

envolvidos assumam um papel muito mais dinâmico. 
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2.8.6 Desafio para a coprodução 

Estudos empíricos e teóricos evidenciam elementos que facilitam e, também, barreiras 

para o processo da coprodução, sendo que o tempo, o conhecimento dos participantes e a 

comunicação são aspectos que se destacam (NEL et al., 2016). O desafio mais crítico e que tem 

maior influência “no modelo estrutural do grupo, está relacionado à necessidade de identificar e 

incluir todos os principais interessados. (...) se os principais interessados não forem incluídos, todas 

as perspectivas e habilidades relevantes não poderão ser compartilhadas e sintetizadas pela equipe” 

(HOGAN et al., 2018, p. 912, tradução nossa) e o resultado pode não atender ao conjunto de 

interessados, isto é, não gerar a responsabilidade compartilhada e o aprofundamento esperado por 

essa corresponsabilidade.  

Desafios do processo de coprodução foram associados a questões como: a dinâmica do 

grupo e o empoderamento desigual das partes interessadas. Gerar uma dinâmica cooperativa em 

grupos que se reúnem pela primeira vez é um dos principais desafios (HOGAN et al., 2018). 

Armitage et al. (2011) destacam que um dos modos de coprodução de conhecimento está 

relacionado ao empenho interativo e dinâmico de múltiplos atores, cujos domínios de 

conhecimento e os papéis de diferentes atores nem sempre são claros. É uma atividade simultânea 

de produção de conhecimento e ordem social o que demanda constante retrabalho de 

entendimentos, normas, crenças e práticas e, por isso, tão desafiadora com relação ao trabalho em 

equipe. 

O framework de coprodução de conhecimento, desenvolvido a partir de pesquisas com 

povos indígenas no Ártico, destaca como base da verdadeira coprodução de conhecimento a 

equidade entre todos os participantes. É um trabalho que leva tempo, pois é preciso criar confiança 

e conhecer os valores, crenças e domínios de conhecimento de cada participante. O framework 

apresenta desde as ferramentas para criar a equidade até as ações que, quando executadas, 

contribuirão para que ela aconteça (Figura 26). 
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Figura 26 – Um framework para a coprodução de conhecimento 

 

Fonte: Ellam Yua et al. (2021, p. 3). 

Além disso, o modelo defende a importância do entendimento para que ocorra a 

concordância de, no mínimo, a revisão dos resultados do processo de pesquisa por todos os 

participantes do trabalho. Embora esse framework (ELLAM YUA et al., 2021) seja voltado para 

processos de coprodução que serão construídos ao longo do tempo, alguns de seus componentes 

parecem ser essenciais para todo processo de coprodução, em especial o quesito de que, em um 

público heterogêneo, a contribuição de todos é relevante para o produto final. 

O não envolvimento de todos ou a falta de alinhamento das divergências influenciam 

diretamente no engajamento das partes interessadas e do público nos processos de tomada de 

decisão. Entre os esforços para projetar e implementar soluções para questões sociais complexas, 

pode-se citar, logo de início, a dificuldade na integração dos conhecimentos de conteúdo e de 
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método em um ambiente baseado em equipe inter ou multidisciplinar (HOGAN et al., 2018; 

NEWELL; GOLDSTEIN; FOSTER, 2019).  

Outros pesquisadores relatam sobre as complexidades e dificuldades envolvidas nas 

atividades colaborativas, multipartidárias e transdisciplinares. Alguns expressam os problemas 

encontrados na prática pelas incertezas ou falta de estratégias de implementação (DJENONTIN; 

MEADOW, 2018; NEL et al., 2016; NEWELL; GOLDSTEIN; FOSTER, 2019). A literatura 

mostra que os princípios gerais da coprodução já estão bem compreendidos, contudo, sua 

implementação empírica tem sido dificultada (DJENONTIN; MEADOW, 2018) pela falta de 

discussão e investigação nos mecanismos que viabilizam a coprodução (MEADOW et al., 2015). 

Um exemplo é a resistência a métodos ou conteúdos considerados, por alguns, como 

menos válidos, confiáveis ou de prestígio, a exemplo das diferentes técnicas entre a área de exatas 

e humanas (NEWELL; GOLDSTEIN; FOSTER, 2019). É necessário a integração de 

conhecimentos e habilidades metodológicas e isso pede a abertura para abordagens alternativas, 

principalmente as que normalmente não são utilizadas por determinado público. Fala-se, aqui, da 

abertura para a heterogeneidade. Se a coprodução é caracterizada pelo envolvimento de públicos 

diversos, haverá opiniões diferentes, haverá opiniões contrárias e complementares. Só será possível 

chegar a uma solução que atenda a todos se a comunicação for exercitada com competência pelas 

diferentes partes. 

Questões como a diferença de visão de mundo, formação acadêmica, segmento 

profissional, região geográfica, origem cultural, entre outros, são bem evidentes nos variados 

ambientes em que a coprodução ocorre. A literatura aborda exemplos em que o trabalho demandava 

uma maior interdisciplinaridade presente nas evidências, contudo, havia sempre o predomínio de 

um ou outro (CRAWLEY; SINCLAIR, 2003; DUARTE, 2019; ELLAM YUA et al., 2021; 

NEWELL; SIRI, 2016), o que mostra que se tem espaço para evoluir quando pensamos nas 

dinâmicas para que o trabalho coletivo de coprodução ocorra nos mais diversos campos da 

sociedade, pois ele pode trazer melhorias para o desenvolvimento sustentável do mundo. 

2.9 TÉCNICAS PARA TRABALHOS EM GRUPO E COPRODUÇÃO 

Para a dinâmica do grupo de coprodução, os recursos e a definição de metas são 

considerados pontos relevantes para o planejamento. O bom planejamento permite que os recursos, 

pessoas e tempo, inclusive, sejam bem aplicados e as metas claras direcionam os esforços para um 



110 

 

objetivo comum. Uma equipe com uma meta incerta faz com que seus membros fiquem perdidos 

e incapazes de avançar e prosperar (HOGAN et al., 2018). A revisão realizada por Hogan e seus 

pares (2018), além desses pontos, mapeou como temas emergentes: o engajamento, a comunicação, 

a resistência e os medos. Todos são elementos que precisam ser considerados para um trabalho de 

coprodução que atinja seus objetivos. Contudo, destacam que é preciso que a ciência evolua nessas 

respostas e metodologias. 

Com o objetivo de auxiliar na realização do processo de coprodução e lidar com os 

desafios encontrados nesses trabalhos coletivos, em seus diversos contextos, já existem ferramentas 

e guias com técnicas para a interação dos grupos. Umas das ferramentas é a Td-net Toolbox, da 

Academia Suíça de Ciências, disponível gratuitamente na internet3, que se apresenta como caixa 

de ferramentas para coproduzir conhecimento.  

Ela é composta por 14 técnicas e, na parte principal do site, há uma descrição de cada 

método, que é feita por meio de um conjunto de perguntas como: Por que deve ser aplicado? 

Quando deve ser aplicado? Como funciona? São ofertadas, também, leituras adicionais. Alguns 

dos métodos contém um relatório com experiências práticas que abordam os desafios para sua 

aplicação. Além disso, dez caixas de ferramentas on-line relacionadas são brevemente retratadas e 

vinculadas (HALL; VOGEL; CROYLE, 2019). 

A coleção de técnicas da Td-net é eclética e foi elaborada sem uma análise científica sobre 

quais das técnicas são mais efetivas ou se há uma mais consistente que a outra. Hall, Vogel e Croyle 

(2019) afirmam que as técnicas foram selecionadas de acordo com a familiaridade e a experiência 

que tinham. Os principais critérios de inclusão para as dinâmicas por eles indicadas são: (i) 

facilidade de aplicar e não dependência de equipamento específico (embora possa desafiar a 

intelectualidade do grupo); (ii) possibilidade de uso de uma linguagem cotidiana; (iii) ajudar a 

desenvolver um entendimento compartilhado ou identificar convergência ou dissidência; e (iv) 

permitir a produção conjunta de conhecimento entre pessoas que pertencem a diferentes modelos 

mentais (HALL; VOGEL; CROYLE, 2019).    

Além das dinâmicas e dos mecanismos necessários para o sucesso do trabalho em grupo, 

a lista dos desafios da coprodução (DJENONTIN; MEADOW, 2018) pode ser completada pelo 

fato de que ela exige empenho dos cidadãos para que desempenhem um papel ativo. Ela incentiva 

 
3 https://naturalsciences.ch/co-producing-knowledge-explained/methods/td-net_toolbox 
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as pessoas a participarem de forma plena e isso gera compromisso. Como dito, o processo de 

coprodução gera conhecimento e impacta nos papéis e na ordem social (ARMITAGE et al., 2011; 

DUARTE, 2019; NEL et al., 2016), o que parece ser a essência da proposta iniciada por Ostrom 

quando criou o conceito: uma sociedade em que todos exerçam o seu papel, que todos façam o seu 

trabalho. 

Há também o The MSP Guide – how to design and facilitate multi-stakeholder 

partnerships (BROUWER et al., 2016) que é um material construído e consolidado ao longo de 

anos por uma equipe com formação científica e aplicação empírica em diferentes lugares do 

mundo. Esse material fornece toda uma estratégia para o trabalho e desenvolvimento de parceria 

entre múltiplos stakeholder, incluindo técnicas de grupos até as orientações de quando e como 

aplicá-las. O MSP framework detalha o “porquê”, o “quê” e o “como” utilizar cada estratégia, 

orientando sobre as fases de desenvolvimento do stakeholder partnerships em questão. Como 

trabalha voltado para a parceria de múltiplos stakeholders, são técnicas que consideram grupos e 

equipes heterogêneas como as previstas nesta tese, contudo, visa a construção de parceria 

consistente e duradoura. 

 Pode-se citar ainda ferramentas utilizadas pela gestão do conhecimento (GC), que é algo 

ativamente construído na interação entre as pessoas (DALKIR, 2005). Nas atividades de 

aprendizagem em que ocorre o compartilhamento de conhecimento, são utilizadas estratégias como 

imitação, orientação, mentoria, coaching, supervisão e mesmo o trabalho em grupo ou coletivo. 

Outras ferramentas de GC são os grupos de discussões, reuniões internas, análise retrospectiva, 

narrativas, benchmarking, melhoria contínua, visita de conhecimento, transferência de 

conhecimento, comunidades de prática, melhores práticas, lições aprendidas, networking e 

treinamentos (DALKIR, 2005; LENZI, 2014) e a coprodução (AKPO et al., 2015). 

O team coaching é, também, uma ferramenta que tem sido estudada para o trabalho e 

condução de equipes, em especial com o objetivo de melhorar o desempenho. Embora técnicas de 

coaching possam trazer resultados no nível individual, enquanto estratégia para grupos é necessário 

que alguns elementos estejam presentes. Hackman e Wageman (2005) listam 4 características para 

que o team coaching tenha resultados:  

a) os processos de desempenho do grupo como esforço, estratégia, conhecimento e 

habilidade que são fundamentais para a eficácia do desempenho e precisam estar 

relativamente livres de restrições das tarefas ou requisitos organizacionais; 
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b) a equipe precisa ser bem estruturada e o contexto organizacional, em que opera, apoia, 

ao invés de impedir, o trabalho em equipe; 

c) os comportamentos de coaching concentram-se nos processos de desempenho de 

tarefas salientes e não nos processos dos membros ou de relacionamentos interpessoais 

que não estão sob o controle da equipe; 

d) as intervenções de coaching são feitas nos momentos em que a equipe está pronta para 

elas e capaz de lidar com elas? Isto é, no início, para intervenções relacionadas ao 

esforço (motivacionais), próximo ao ponto médio (proposto por GERSICK, 1988), para 

intervenções relacionadas à estratégia (consultivas) e, no final de um ciclo de tarefas, 

para intervenções (educacionais) que abordam conhecimento e habilidade. 

Como na maior parte dos contextos organizacionais é difícil conseguir o mundo ideal e 

com os quatro pontos acima, a estratégia de “team coaching” pode não ser a melhor estratégia para 

gestão e capacitação das equipes (HACKMAN; WAGEMAN, 2005). Para esse estudo, contudo, o 

ambiente organizacional oferecido é diferente dos analisados na proposta de Hackman e Wageman 

e não parece ser um impeditivo, pois o evento é formado por pessoas de diferentes coletivos, não 

são pessoas “restritas” pelas regras de uma organização.  

O modelo aqui proposto quer encontrar características que facilitem o trabalho coletivo, 

para isso, o item “d” fornece dicas sobre a sequência de estratégias: no início do trabalho buscar 

motivar e engajar as participações para estimular o esforço que será necessário. No ponto médio, 

com base no equilíbrio pontuado de Gersick (1988), dar atenção à estratégia para a execução da 

tarefa, ter atividades e intervenções consultivas para a resolução do problema em si. Por fim, é 

momento de consolidar o aprendizado, constatar os resultados e, sejam eles de desempenho, 

objetivos ou relacionais e pessoais, as intervenções são mais educacionais e informativas. 

Outro material encontrado e que fornece informações valiosas para a construção do 

Modelo Conceitual de eventos de coprodução para Equipes EHT é o The IAF Handbook of Group 

Facilitation (SCHUMAN, 2005) que, além de exemplificar técnicas, orienta a preparação dos 

facilitadores de grupos. São discutidas, na obra, estratégias para a preparação e formação do 

facilitador, os cuidados com o ambiente físico (ou virtual) em que ocorre o trabalho e a atenção 

com o grupo durante o trabalho. Destaca-se, para o modelo aqui desenvolvido, as estratégias de 

diálogo que o facilitador pode utilizar para conduzir reflexões e engajar o grupo para o alcance do 

objetivo desejado, estimulando e abrindo espaço para que todos participem. 
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Importante esclarecer que esta pesquisa não se propõe a oferecer técnicas padronizadas 

para a coprodução, pode-se dizer que um resultado obtido foi a constatação de que técnicas prontas 

não atenderiam a demanda desses grupos e isso, por si só, já explica o porquê de não se desenvolver 

um método e sim um modelo. A proposta desse Modelo Conceitual é oferecer questões 

orientadoras, descrever funções dos atores e das respectivas ferramentas para que o evento de 

coprodução ocorra respeitando as pessoas envolvidas, criando um ambiente produtivo, propositivo 

e de aprendizado não só técnico, mas, principalmente, comportamental. 

2.10 DEFINIÇÕES BASILARES 

A partir da variedade de conceitos e expressões identificadas na revisão de literatura, são 

indicados, a seguir, os termos que servirão como base para a evolução desta pesquisa e que já foram 

discutidos nas seções anteriores:  

a)  adota-se o entendimento de que toda equipe pressupõe um objetivo a ser atingido, logo 

é uma equipe de trabalho (MUCCHIELLI, 1980); 

b)  aplica-se, para fins deste estudo, a ideia de que equipes são: coletivos existentes para 

(i) realizar tarefas organizacionais relevantes (inclusive como seu representante perante 

outras organizações); (ii) compartilhar um ou mais objetivos comuns; (iii) interagir 

socialmente; (iv) realizar tarefas interdependentes; (v) manter e gerenciar limites 

(fronteira e estrutura) do contexto organizacional e social que, por natureza, define 

limites, restringe a equipe e influencia as trocas com outras unidades da instituição mais 

ampla (MATHIEU et al., 2017; MATHIEU; WOLFSON; PARK, 2018); 

c)  a definição de coprodução que se adota é: o processo coletivo com o maior nível de 

interação e atuação dos integrantes da equipe que, ao criarem ou produzirem em 

conjunto, se tornam coautores do produto de sua atividade coletiva ou têm resultados 

passíveis de propriedade industrial; 

d)  o conceito definido para Equipe Emergente Heterogênea Temporária (Equipes 

EHT) é: um conjunto de pessoas, formado em situações emergentes, que demandam a 

coprodução de diferentes coletivos, em curto espaço de tempo; 

e)  evento de coprodução de curta duração é um acontecimento com propósito 

específico, idealizado por um promotor, no qual se formam Equipes EHT para a 

coprodução de resultados passíveis de propriedade intelectual. 
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2.11 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO  

A seção 2 tratou dos fundamentos teóricos que embasam esta pesquisa: tipos de coletivos 

e coprodução. Apresentou evidências da evolução da ciência de grupo que, inicialmente, era 

dividida em três vertentes e, atualmente, integrada de forma interdisciplinar, se empenha para 

coevoluir suas teorias e métodos e auxiliar nas respostas ao entendimento das novas formas de 

trabalho em equipes existentes na sociedade do conhecimento.  

Foram identificados e caracterizados diferentes conceitos de grupo de trabalho e equipe 

com base na ciência de grupos e descritos outros coletivos de pessoas, encontrados na língua 

portuguesa. O estudo possibilitou a definição de um tipo de equipe cada vez mais presente na 

sociedade atual, cujo conceito não foi encontrado na pesquisa bibliográfica realizada: equipes 

emergentes, heterogêneas e temporárias. Ao definir as Equipes EHT foi respondido o primeiro 

objetivo específico da tese (item 2.4 e 2.10).  

Sobre as equipes, foram apresentados indicadores para os resultados esperados dos 

trabalhos em equipe. Discutiu-se os conceitos de eficácia, eficiência e relevância, além de 

exemplificar os tipos de resultados, como os de desempenho, aprendizagem e capital relacional, 

abordados na ciência de grupos. Apresentou-se, ainda, elementos que contribuem para a eficácia 

da equipe e modelos que visam aumentar o seu desempenho. 

Com relação ao tema da coprodução, essa seção caracterizou-a a partir da Taxonomia de 

tipos de trabalhos coletivos; definiu propriedade intelectual e descreveu direitos autorais e 

propriedade industrial; listou os diferentes resultados obtidos com o processo de coprodução. 

Para responder ao segundo objetivo específico da tese: modelar os eventos de coprodução 

com ênfase na interação das Equipes EHT, apresentou-se exemplos de eventos de curta duração 

utilizados para a coprodução e pontos de atenção para sua realização. Foram discutidos, também, 

o papel do pesquisador na coprodução, elemento que fará parte do modelo proposto, e os desafios 

para esse processo de produção coletiva, item que só fortalece a importância deste estudo. 

Para concluir a seção foram declarados os conceitos basilares deste estudo: equipes, 

coprodução, Equipe EHT e eventos de coprodução de curta duração. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo apresenta como a pesquisa será realizada quanto aos procedimentos e etapas 

a serem executadas e identifica, inicialmente, os principais conceitos quanto à natureza e tipo de 

pesquisa, seguido da metodologia a ser empregada em todo o processo. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

Neste estudo, a visão de mundo baseia-se na ciência do artificial, cujo foco de investigação 

está no que é criado e desenvolvido pelo homem. Esta é uma pesquisa de natureza aplicada, cujo 

problema pressupõe uma abordagem qualitativa e os objetivos caracterizam uma pesquisa 

exploratória, descritiva e prescritiva (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015). 

Para responder ao objetivo de propor um método que apoie as atividades de coprodução 

em equipes emergentes, heterogêneas e temporárias entende-se que é uma pesquisa de natureza 

aplicada, baseada na ciência do artificial. Tem o cunho científico, fruto da reflexão e análise crítica 

e aplicada, pois está destinada ao projeto ou desenvolvimento de artefatos, como constructos, 

métodos e modelos, que apresentem melhores soluções para problemas existentes (FREITAS 

JUNIOR et al., 2017).  

O problema de pesquisa que visa responder a como apoiar o funcionamento de eventos de 

coprodução de curta duração que demandem a participação de equipes emergentes, heterogêneas e 

temporárias, pressupõe uma abordagem qualitativa, pois considera que a delimitação do problema 

não resulta de uma afirmação prévia e individual, formulada pelo pesquisador e para a qual recolhe 

dados comprobatórios. O problema é identificado e delimitado pela imersão do pesquisador em 

contato com a vida real. De acordo com Chizzotti (1995, p. 83), os participantes da pesquisa são 

“reconhecidos como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas para 

intervir nos problemas que identificam e que todos os objetos podem ser traduzidos em números, 

portanto quantificáveis, podendo ser assim classificados e analisados”. 

Os objetivos: a) definir equipes emergentes, heterogêneas e temporárias com base na 

ciência de grupos; b) modelar os eventos de coprodução com ênfase na interação das Equipes EHT; 

e c) analisar a viabilidade e contribuição do modelo EEHT para eventos de coprodução de curta 

duração, caracterizam uma pesquisa exploratória, pois se propõem a oferecer maior familiaridade 

com determinado problema com vistas a torná-lo explícito. É, também, descritiva, uma vez que 

visa descrever as características de determinada população, fenômeno ou relações entre variáveis, 
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e prescritiva, por consistir na aplicação prática do conhecimento científico com vistas a solucionar 

um problema do mundo real (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015). Com relação 

ao método, esta tese será desenvolvida utilizando o Design Science Research para a concepção de 

um Modelo Conceitual de apoio ao funcionamento de equipes emergentes, heterogêneas e 

temporárias em eventos de coprodução de curta duração, uma questão observada na prática e 

confirmada pela literatura da ciência de grupo, de coprodução e de eventos de curta duração.  

Figura 27 – Classificação da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Optou-se pelo método Design Science Research para responder ao objetivo de propor um 

modelo que apoie as atividades de coprodução em equipes emergentes, heterogêneas e temporárias.  

3.2 DESIGN SCIENCE RESEARCH  

A Design Science Research visa desenvolver soluções satisfatórias para problemas 

práticos. Segundo Lacerda et al. (2013), a DSR é o método por meio do qual podem ser 

desenvolvidas pesquisas responsáveis pela concepção e validação de sistemas que ainda não 

existem. E isso pode ocorrer com a criação, recombinação ou alteração de algo com o propósito de 

melhorar as situações existentes. 

O método da DSR é composto por seis etapas: identificação do problema, definição dos 

resultados esperados, projeto e desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação, 

(FREITAS JUNIOR et al., 2017) representados na Figura 28.  
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Figura 28 – Etapas do Método DSR. 

 

Fonte: Adaptado Freitas Junior et al. (2017). 

Para auxiliar na realização das etapas da DSR e manter o rigor científico, os autores 

Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015) apresentam uma sugestão de protocolo (ANEXO A) a 

ser seguido e sugerem uma lista de parâmetros com elementos para garantir a qualidade da pesquisa 

com o uso da DSR. Os parâmetros são organizados dentro de cinco grandes itens: o problema de 

pesquisa, os produtos da pesquisa, a avaliação do artefato, a generalização das soluções e o rigor 

na condução do método. Esta pesquisa foi realizada aplicando o protocolo e seguindo os parâmetros 

para cada um desses itens (Figura 29). Eles serão contemplados ao longo da realização das seis 

etapas previstas no método. 

Figura 29 – Parâmetros para assegurar o rigor da pesquisa no DSR 

 

Fonte: Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015, p. 138). 

3.2.1 Descrição das etapas da pesquisa conforme a DSR 

O Quadro 8 descreve as etapas da DSR, os itens correspondentes ao protocolo e apresenta 

os procedimentos metodológicos utilizados em cada etapa para realizar esta pesquisa, fornecendo 
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uma visão macro do estudo. Na sequência são detalhados os pontos considerados relevantes para 

evidenciar a consistência dos artefatos desenvolvidos nesta tese. 
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Quadro 8 – Descrição dos procedimentos metodológicos conforme as fases da DSR 

Etapa da DSR Protocolo Objetivo da Etapa Métodos e Técnicas Utilizadas 

Identificação do 

problema 

- Identificação, Caracterização do problema, 

Revisão de literatura. 

- Identificação dos artefatos. 

- Identificação dos tipos de problemas 

encontrados. 

Identificar e definir o 

problema, bem como 

demonstrar sua 

importância. 

- Revisão de literatura (escopo, integrativa e narrativa) conforme 

Apêndice D. 

- Análise documental (sites e materiais de Eventos de Coprodução). 

- Identificação da lacuna de pesquisa.  

- Confirmação da necessidade de criar os artefatos: conceito de Equipe 

EHT e o Modelo Conceitual para o sistema de Eventos de Coprodução 

de Equipes EHT. 

Definição dos 

resultados 

esperados 

- Apresentar a funcionalidade e a performance 

esperada para o artefato. 

- Abordar a conscientização do problema e a 

proposta de artefatos para a resolução do 

problema identificado. 

Definir o que se espera 

entregar e o que um 

melhor artefato será capaz 

de fazer. 

- Protocolo da DSR (ANEXO A). 

- Análise da literatura selecionada para descrição dos prós e contras de 

cada artefato proposto. 

Projeto e 

desenvolvimento 

- Detalhar as etapas e técnicas necessárias para 

o desenvolvimento do artefato.  

- Listar as soluções que indicam o 

funcionamento adequado.  

- Relatar os procedimentos utilizados para 

construir o artefato e avaliar seus resultados.  

- Elencar os resultados que se espera obter. 

Criação do artefato que 

irá resolver o problema 

existente. 

-  Análise documental e revisão de literatura.  

- Construção do detalhamento do projeto dos artefatos desenvolvidos – 

DSR (Quadro 11). 

- Modelagem do sistema – uso do Modelo CESM (BUNGE, 2013). 

- Grupo Focal – para aprimoramento da solução em Campo na VI 

CECTI – pesquisa-Ação (THIOLLENT, 2011). 

Demonstração Não se aplica Encontrar um contexto 

apropriado e utilizar o 

artefato para resolver o 

problema. 

- Teste funcional por meio da aplicação do modelo na VI CECTI 

(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015)  

- Aplicação em Campo VI CECTI com a pesquisa-ação (THIOLLENT, 

2011). 

Avaliação - Detalhar as técnicas e ferramentas utilizadas 

para avaliar o artefato.  

- Verificar se atende aos requisitos 

especificados como desejado.  

- Registrar os aspectos de contexto necessários 

para o funcionamento do artefato. 

 

Avaliar se o resultado 

esperado foi alcançado 

com a aplicação do 

artefato. 

- Análise estática por meio da revisão do detalhamento do projeto dos 

artefatos, análise documental e observação de campo (DRESCH; 

LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015). 

- Entrevista semiestruturada (TONG; SAINSBURY; CRAIG, 2007) com 

participantes de eventos de coprodução de curta duração. 

- Análise dos dados coletados nas entrevistas, com codificação e 

interpretação (CRESWELL, 2010). 

Comunicação - Explicitar as aprendizagens obtidas, as 

conclusões, a generalização para uma classe de 

problemas.  

- Comunicar os resultados 

Comunicar a relevância 

do problema e o artefato 

que pode solucioná-lo. 

- Publicação de artigos. 

- Defesa da tese. 

Fonte: Elaborado pela Autora.
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No decorrer do texto da tese, estão descritos os procedimentos utilizados para 

desenvolvimento, demonstração e avaliação dos artefatos desenvolvidos. 

3.2.2 Identificação do problema 

As técnicas de revisão de literatura e análise documental (CRESWELL, 2010) foram as 

estratégias adotadas para responder ao primeiro objetivo específico desta tese: a) definir equipes 

emergentes, heterogêneas e temporárias com base na ciência de grupos, cujo resultado já foi 

apresentado nas seções anteriores. Para a revisão de literatura e análise documental foram utilizadas 

as técnicas de revisão de escopo (PETERS et al., 2015), revisão integrativa (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010) e revisão narrativa.  

Inicialmente, fez-se a busca em três bancos de dados: o PsyNet, que tem enfoque na área 

da psicologia, no Web of Science e no Scopus, que são repositórios reconhecidos pelos estudos 

interdisciplinares e da área de gestão. O objetivo inicial foi identificar as expressões e os conceitos 

utilizados para a coprodução e os grupos que utilizavam essa forma de trabalho. Para a identificação 

do problema, as primeiras pesquisas de literatura foram de escopo, pois o tema ainda era demasiado 

amplo para uma revisão sistemática ou integrativa. O registro do passo a passo da revisão 

integrativa está disponível no APÊNDICE E.  

Com essas técnicas, identificou-se que há necessidade de uma solução para o problema 

prático de apoiar atividades de coprodução de determinado tipo de equipe.  

Para avançar sobre as melhores alternativas e definir os resultados esperados, tomou-se 

como referência demandas apresentadas por alguns dos autores encontrados como Djenontin e 

Meadow (2018), Nel et al. (2016), Newell, Goldstein e Foster (2019), Hamad (2020) e Ellam Yua 

et al. (2021) que abordam a necessidade de mais elementos e mecanismos que auxiliem na 

realização de atividades de coprodução, especialmente em situações de público heterogêneo com 

diferentes pontos de vista e que não se conhecem.  

Nos estudos encontrados, ficou evidente a falta de um constructo que atenda o público-

alvo desta tese e comumente presente em atividades e eventos de coprodução de curta duração. 

Essa ausência pode, também, ter dificultado a localização por estudos e soluções já desenvolvidas 

para esse público quando se buscou por elas. Pesquisando sobre os modelos atuais, também não 

foram encontrados exemplos que atendessem às diferentes características reunidas nesses grupos 
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de heterogeneidade intencional que, por não se conhecerem, podem demorar em compartilhar seus 

conhecimentos e pontos de vista (EDMONDSON, 1999; EDMONDSON; HARVEY, 2018; 

SALAZAR; FEITOSA; SALAS, 2017), embora os estudos encontrados reconheçam que essa é 

uma variável importante e indica um grande desafio.  

Diante da ausência dos elementos básicos, como as definições e modelos conceituais, 

entendeu-se necessário, para realizar a pesquisa e propor soluções, a construção de alguns artefatos. 

Os artefatos podem ser entendidos como algo construído pelo homem, que serve como interface 

entre o ambiente interno e o ambiente externo de um determinado sistema, podem ser constructos 

(conceitos), modelos, métodos ou instanciações (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 

2015).  

3.2.2.1 Modelos  

Após as etapas de identificação do problema e definição dos resultados, entendeu-se que 

era importante propor, como objetivo para a tese, a construção do Modelo Conceitual do sistema 

de eventos de coprodução de curta duração para Equipe EHT.  

Modelos são considerados representações da realidade e, para isso, precisam definir 

claramente as relações entre os elementos que o compõem. Na elaboração de um modelo é 

relevante que sejam apresentadas tanto as variáveis de um determinado sistema como as relações 

entre elas, isto é, são abstrações que apresentam tanto a estrutura (partes) como a dinâmica 

(relações) de um determinado sistema representado (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 

2015).  

Optou-se pela definição de um modelo, uma vez que não foram localizados, na ciência de 

grupos, conceitos e modelos que suportassem o desenvolvimento de procedimentos, técnicas, 

métodos e ferramentas. 

Vale destacar que a ênfase deste estudo está no subsistema de coprodução da Equipe EHT, 

mas antes de ater-se aos instrumentos de coprodução para apoio do subsistema de Equipe EHT, 

problemática inicial da tese, foi necessário desenvolver o sistema maior como referência. 

Um modelo suporta a compreensão da interação dinâmica entre os elementos de um 

sistema e é, geralmente, desenhado e apresentado por gráficos, tabelas ou em forma de diagramas 

explicados por textos. Também pode ter diferentes níveis ou camadas organizadas a fim de facilitar 

a sua visualização e o entendimento (SHEHABUDDEEN et al., 1999). 
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Hess e Ostrom (2007, p. 42) afirmam que um framework, “é uma estrutura analítica 

universal composta por blocos de construção intelectual”. Descrevem-no, ainda, como uma 

metodologia fluida e dinâmica e que funciona como uma lista de variáveis independentes e 

interdependentes que devem ser observadas pelo pesquisador no momento de aplicação do modelo. 

Além disso, descrevem o modelo como uma lista de verificação em um esquema causal que permite 

grande flexibilidade na determinação de exatamente quais fatores devem ser incluídos. Seu design 

permite uma análise detalhada de recursos e situações específicas, ao mesmo tempo em que é geral 

o suficiente para se aplicar a vários tipos de consultas. 

Um passo anterior à construção do modelo foi a definição de conceitos e elementos que 

pudessem ser organizados e relacionados. 

 3.2.2.2 Constructos 

Para desenvolvimento do modelo, foi necessário elaborar seus “blocos de construção 

intelectual” e, para isso, foram criados outros artefatos: os constructos. Eles são conceitos que 

constituem o vocabulário de um determinado domínio e definem as expressões usadas para 

descrever e refletir sobre as tarefas, os problemas e as respectivas soluções (DRESCH; LACERDA; 

ANTUNES JÚNIOR, 2015). 

Identificou-se como um problema a ausência, na literatura revisada, da descrição para o tipo 

de equipe aqui investigado e o fato de os modelos de trabalho encontrados não aderirem 100% às 

características das equipes ora estudadas. Como discutido e apresentado na seção 2 foram definidos 

os conceitos básicos para a elaboração do modelo: Equipes EHT, eventos de coprodução de curta 

duração e coprodução, cumprindo, assim, com a necessidade dos artefatos conceituais. 

Pode-se dizer que são resultados esperados para esta pesquisa a resposta aos seguintes 

objetivos específicos: (a) definir o tipo de equipe aqui investigado (Equipes EHT), (b) modelar os 

eventos de coprodução com ênfase na interação das Equipes EHT e (c) analisar a viabilidade e 

contribuição desse modelo.  

O quadro 9 resume as propostas de artefatos que serão desenvolvidos e justifica porque 

eles trazem melhores resultados do que os desenvolvidos até o momento como propõe o protocolo 

(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015). 
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Quadro 9 – Artefatos propostos que evidenciam os resultados esperados da tese 

 Artefato 

proposto 
Justificativa Prós Contra 

O
b

je
ti

v
o

 E
sp

ec
íf

ic
o

 A
 I. Constructo: 

definição de 

Equipe EHT 

I - Ter uma definição que 

atenda o perfil de equipe aqui 

estudado, pois é um tipo de 

equipe que se torna cada vez 

mais comum nas organizações.  

II - Caracterizar a tarefa do tipo 

de eventos e equipes aqui 

estudados. 

III - Caracterizar os eventos de 

coprodução, especificando a 

situação no qual são estudadas 

as equipes emergentes, 

heterogêneas e temporárias. 

I, II e III - Constituir o 

vocabulário do domínio para 

equipes desse tipo e ajudar na 

descrição de seus problemas e 

de suas respectivas soluções.  

I, II e III - Contribuirão para o 

avanço da ciência no estudo 

específico desse tipo de equipe. 

I, II e III - Permitirão a 

definição de critérios claros 

para identificar novas lacunas 

de pesquisa, além do 

desenvolvimento de novas 

soluções para os desafios 

vividos por esse tipo de equipe, 

nesse tipo de evento e com os 

desafios propostos pela 

coprodução. 

III - Auxiliará na construção e 

aprimoramento da taxonomia 

dos tipos de trabalhos coletivos. 

 

I - Acrescentar 

mais um tipo de 

equipe à lista já 

existente. 

I - Ter um 

conceito muito 

específico de 

equipe. 

O
b

je
ti

v
o

 E
sp

ec
íf

ic
o

 B
 

II. Constructo: 

definição de 

Coprodução  

II - Não foi 

identificado 

III. Constructo: 

definição de 

Evento de 

Coprodução de 

Curta Duração  

III - Não foi 

identificado 

IV. Modelo 

Conceitual do 

Sistema de 

Eventos de 

Coprodução de 

Curta Duração 

para Equipes 

EHT. 

Representar a realidade do 

sistema de Eventos de 

Coprodução de Curta Duração 

de Equipes EHT para ampliar a 

compreensão científica do 

contexto em que ele ocorre.  

Contribuir para o avanço da 

ciência no estudo específico das 

equipes assim caracterizadas 

para facilitar o desenvolvimento 

de métodos e técnicas que 

apoiem suas atividades de 

coprodução. 

Desenvolver ferramentas que 

auxiliem nas atividades de 

coprodução de Equipes EHT 

em eventos de curta duração. 

Ser elaborado com 100% de 

aderência para o perfil de 

equipe aqui discutido: 

emergente, heterogênea e 

temporária. 

Oferecer informações sobre 

quais os elementos e porque 

devem ser considerados na 

condução de atividades de 

coprodução dessas equipes. 

Auxiliar no planejamento e 

priorização de recursos (ex.: 

tempo e pessoas) na elaboração 

das atividades dessas equipes. 

Definir os atores envolvidos, 

suas responsabilidades, funções 

e perfis. 

O risco de ter 

um modelo 

muito específico 

ou muito 

abrangente para 

esses eventos e 

equipes. 

V. Lista de 

ferramentas 

para Eventos 

de Coprodução 

de Equipes 

EHT  

Criar instrumentos que auxiliem 

na condução de dinâmicas do 

sistema de coprodução de 

Equipes EHT de forma a 

aproveitar as características 

heterogêneas intencionais da 

equipe, dentro do tempo 

proposto. 

Oferecer ferramentas para as 

atividades de coprodução de 

Equipes EHT.  

Ter 

instrumentos 

muito 

específicos ou 

muito 

abrangentes para 

esses eventos e 

equipes. 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Até aqui, neste documento, três artefatos já foram apresentados na seção da fundamentação 

teórica. Os outros dois serão descritos nas próximas seções. Além de identificar o problema e suas 

possíveis soluções no momento de projeto é importante saber o que esperar das soluções propostas. 

3.2.3 Definição dos resultados esperados 

Para uma maior clareza do que faz com que todos esses artefatos sejam necessários, 

apresentamos a seguir os resultados esperados de cada um.  

Os constructos elaborados definirão: i) as características do tipo de coletivo aqui estudado, 

a Equipe EHT; ii) o tipo de trabalho realizado por esse coletivo, a coprodução; e iii) o contexto em 

que essa equipe atua e o tipo de trabalho que realiza, os Eventos de Coprodução de Curta Duração. 

Espera-se, ainda, que esses conceitos componham o vocabulário do domínio para esse tipo de 

equipe e, com isso, auxiliem na descrição de elementos característicos das Equipes EHT na 

identificação dos problemas enfrentados por elas e na proposição de suas respectivas soluções. 

Outro ponto é que a definição dos conceitos basilares oferece elementos e características 

importantes para construção e avaliação de um Modelo Conceitual. 

Com relação ao modelo, o resultado esperado é que o sistema de evento de coprodução de 

curta duração, no qual são necessárias as Equipes EHT, seja representado por meio de gráficos e 

texto, ampliando o vocabulário do domínio das Equipes EHT e auxiliando as pesquisas futuras. A 

proposta é que ele sirva como base para o desenvolvimento de novas soluções para os desafios 

vividos por esse tipo de coletivo, cada vez mais frequente no cenário das organizações na 

perspectiva da inovação contínua. Na busca por apoiar de forma mais pragmática, espera-se, com 

os mecanismos do modelo, gerar uma relação de instrumentos que apoiem o funcionamento de 

Eventos de coprodução de curta duração que necessitam de Equipe EHT. 

Por último, para atender ao objetivo geral busca-se, como resultado, propor um Modelo 

Conceitual elaborado com 100% de aderência ao perfil de Equipe EHT participante de evento de 

coprodução de curta duração. O artefato deverá identificar critérios relevantes para o planejamento 

dos eventos e para a execução das atividades de coprodução das equipes, contribuindo para o 

alcance de resultados de desempenho (coprodução de algo sujeito à propriedade intelectual) e 

outros resultados como discutidos na fundamentação teórica de equipe e de eventos de coprodução.  

Essas informações estão compiladas no Quadro 11 (seção avaliação dos resultados) que 

detalha o projeto para o desenvolvimento dos artefatos propostos e, além de apontar os resultados 
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esperados, indica as etapas necessárias, os procedimentos utilizados para a construção de cada 

artefato, as técnicas para sua avaliação e, na última coluna do quadro, é apresentado o artefato ou 

a indicação da figura ou quadro em que ele pode ser encontrado. 

São detalhados, a partir de agora, as técnicas e procedimentos para o desenvolvimento do 

Modelo Conceitual e seus elementos. 

3.2.4 Desenvolvimento do Modelo Conceitual 

No que diz respeito aos procedimentos para construção dos artefatos restantes agora 

atendo-se ao objetivo específico de modelagem, caracterização e representação dos eventos de 

coprodução com ênfase na interação das Equipes EHT, serão utilizados como métodos e técnicas: 

i) a revisão de literatura, a análise documental, o modelo Composition – Environment – Structure 

– Mechanism (CESM) (BUNGE, 2013); ii) a pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011); e para a 

validação final do modelo iii) a entrevista semiestruturada (TONG; SAINSBURY; CRAIG, 2007. 

A partir da análise de possíveis ferramentas, optou-se pelo modelo CESM de Bunge 

(BUNGE, 2003, 2013) para compor os elementos do sistema representado. O modelo CESM, 

aplicado à construção de sistemas, funciona por camadas de ênfase, ou seja, além do sistema maior, 

é possível definir os subsistemas que o compõe (BUNGE, 2003). A proposta aqui apresentada, 

modela o sistema macro dos eventos de coprodução no qual são necessárias Equipes EHT, isto é, 

a heterogeneidade intencional na composição da equipe é essencial. A ênfase está nas Equipes 

EHT. Outra razão pela qual optou-se pela utilização do modelo CESM foi o fato dele abarcar os 

sistemas complexos uma vez que funciona por dinâmica e não por tarefa. 

Para dar ênfase na atividade de coprodução da Equipe EHT, foi necessário fazer uma 

representação geral do sistema macro (Evento de Coprodução) e depois um detalhamento da 

estrutura e dos mecanismos específicos com ênfase no subsistema das equipes de coprodução 

(Equipe EHT) e ambos os sistemas foram modelados com base no CESM. 

 3.2.4.1 O Modelo CESM 

O modelo CESM (Composição – Ambiente – Estrutura – Mecanismo) (BUNGE, 2003) 

orienta a organização do sistema em elementos que permitem identificar e relacionar diferentes 

variáveis que integram um sistema. Segundo esse modelo, os elementos do sistema são organizados 

em: 
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C – Composição – Consiste na coleção de elementos (Composition) que compõem o 

sistema, sendo que aqueles que estabelecem ligações com o ambiente em que este está inserido 

formam a fronteira do sistema (BUNGE, 2003). Para o modelo aqui proposto, os componentes do 

“C” (Composição) estão relacionados aos atores ligados ao subsistema de ênfase da pesquisa, isto 

é, a Equipe EHT. 

E – Ambiente – Abrange a coleção de elementos que não são parte do sistema, mas que 

atuam sobre Componentes do sistema e/ou recebem ações desses. Segundo Bunge, todos os 

sistemas possuem um ambiente, exceto o universo (BUNGE, 2003). No modelo em 

desenvolvimento o “E” (Environment) é composto pelos atores envolvidos no sistema macro do 

evento de coprodução de curta duração, cujas ações afetam e são afetadas pela coprodução da 

Equipe EHT. 

S – Estrutura – Contempla o conjunto de relações entre componentes constituintes do 

sistema, assim como as ligações entre os componentes e os elementos do ambiente. São 

consideradas, aqui, todas as ligações fundamentais para a auto-organização do sistema. A estrutura 

pode ser ainda definida pela coleção de ligações entre seus componentes (endoestrutura) e pela 

coleção de ligações dos componentes com itens do ambiente (exoestrutura) do sistema (BUNGE, 

2003). Na construção do modelo, definiu-se como “S” (Structure) os elementos que caracterizam 

a Equipe EHT e os Eventos de Coprodução de Curta Duração, e por isso qualificam as relações 

que ocorrem no sistema.  

M – Mecanismo – Diz respeito ao conjunto de instrumentos e ferramentas que tornam o 

sistema dinâmico e o fazem ser como é. Os mecanismos afetam o comportamento do sistema, seja 

para sua manutenção ou promoção de mudança. Condição que pode ocorrer de forma emergente 

ou de desdobramento de uma parte do sistema ou de algumas de suas propriedades. Um mecanismo 

é um dos processos em um sistema concreto que o torna o que é – por exemplo, metabolismo em 

células, conexões interneurais em cérebros, trabalho em fábricas e escritórios, pesquisas em 

laboratórios e litígios em tribunais (BUNGE, 2003, 2004; KERN, 2011). Para que algo possa ser 

entendido como um mecanismo é necessário descrever o processo das relações causa e efeito, 

descrito a partir da situação social em que teve origem. O que não foi possível realizar durante o 

tempo do doutorado.  

O modelo proposto, como exposto na sessão de delimitação da tese, ao invés de desenvolver 

mecanismos (M – Mechanism), fornece uma lista de ferramentas para apoiar as atividades de 
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coprodução de Equipes EHT e na orientação de como atender as responsabilidades dos atores 

identificados (componente e ambiente). Ferramentas são artefatos que o ser humano usa – quando 

apropriado – para apoiar algum propósito maior (SNOWDEN, 1999). Nesta pesquisa são indicados 

também conjuntos de ferramentas, que oferecem orientações aos atores do que é necessário fazer 

para atender suas respectivas funções. 

Entende-se que com a aplicação do Modelo CES(M), mesmo que de forma parcial, uma 

vez que não foram desenvolvidos os mecanismos, a utilidade do modelo poderá ser observada pelo 

conjunto de proposições ou declarações que expressam as relações entre os constructos que o 

compõem (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015). Os procedimentos propostos para 

a avaliação da demonstração do modelo EEHT são a análise estática por meio do exame e 

comparação do resultado esperado com o resultado obtido e o teste funcional, em que se aplica em 

contexto real a lista de ferramentas e instrumentos e os demais elementos do modelo proposto, 

visando descobrir possíveis falhas e identificar defeitos (DRESCH; LACERDA; ANTUNES 

JÚNIOR, 2015). 

A aplicação em campo é relevante, uma vez que na DSR a preocupação maior está na 

utilidade dos modelos, mais do que em sua correspondência à verdade representada. Nesta 

pesquisa, o modelo e seus conceitos foram aplicados em um evento real, a VI CECTI, conferência 

de CTI de Santa Catariana, utilizando-se a pesquisa-ação e, dessa forma, atendem a etapa de 

demonstração prevista na DSR.  

3.2.5 Demonstração dos artefatos desenvolvidos 

A etapa da demonstração consiste na aplicação da solução encontrada em um contexto 

adequado para evidenciar a resolução do problema. Nas palavras de Freitas Junior et al., (2017, p. 

4): “momento de demonstração do uso do artefato resolvendo uma ou mais instâncias do problema 

por meio de um experimento ou simulação, estudo de caso, prova formal ou outra atividade 

apropriada”. Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015) apresentam a análise estática e o teste 

funcional como formas de avaliar um artefato. Para esta pesquisa, entendemos que o momento de 

demonstração será, também. Uma forma de avaliar o artefato e fazer as melhorias necessárias. 

Ambas as técnicas serão utilizadas. 

A demonstração dos conceitos será feita pela análise estática que compara os resultados 

esperados com o conceito desenvolvido e verifica se foi atendido. Com relação ao teste funcional, 
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será a aplicação dos conceitos e mecanismos do modelo em um contexto real. Para que a 

demonstração seja considerada válida, é necessário localizar um contexto que atenda exatamente a 

caracterização do objeto de pesquisa desta tese. Esse cenário pede algumas características: 

a) uma equipe caracterizada por um conjunto de pessoas que representam diferentes 

instituições ou coletivos maiores; emergente, pois se forma a partir de uma demanda 

externa ao indivíduo (de suas instituições ou situação de emergência); heterogênea, 

visto que seus integrantes são de perfis demográficos e funcionais variados; temporária, 

por ter poucas horas, no máximo dias, para realizar um objetivo, uma atividade ou 

tarefa comum e interdependente, na qual as múltiplas características dos membros são 

necessárias para que o resultado coproduzido seja efetivo. 

b) uma atividade, tarefa ou objetivo que se caracterize como coprodução, isto é, um 

processo coletivo com o maior nível de interação e atuação dos integrantes da equipe 

que, ao criarem ou produzirem em conjunto, se tornam coautores do produto de sua 

atividade coletiva ou têm resultados passíveis de propriedade intelectual. 

c) a possibilidade de aplicar os mecanismos do modelo proposto nas atividades que a 

equipe irá realizar, isto é, autonomia para propor uma dinâmica que considere os 

elementos descritos no sistema representado. 

Embora o método da DSR tenha a indicação de inúmeras técnicas para a condução da 

demonstração de um modelo, optou-se por utilizar também a pesquisa-ação por ser um método 

desenvolvido para a pesquisa das ciências sociais para embasar o teste funcional. A literatura 

afirma que aplicar a pesquisa-ação, sob o paradigma da DSR, pode contribuir para a construção de 

artefatos, especialmente nos casos em que o desenvolvimento ou a avaliação do artefato careça da 

interação dos envolvidos ou que só possa ser realizada em campo e com a participação das pessoas 

do ambiente que está sendo investigado (DRESCH; LACERDA; MIGUEL, 2015). Entendeu-se 

coerente, para a realização de uma pesquisa interdisciplinar como esta, lançar mão das duas 

estratégias, especialmente para a avaliação dos mecanismos propostos no modelo. 

3.2.5.1 A pesquisa-ação 

Além da análise estática, será utilizado o teste funcional. Para a demonstração e avaliação 

do modelo, durante o processo de desenvolvimento, foi utilizada a pesquisa-ação “que não deixa 

de ser uma forma de experimentação em situação real, na qual os pesquisadores intervêm 
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conscientemente” (THIOLLENT, 2011, p. 28). Assim como a DSR, a pesquisa-ação também se 

propõe a fazer pesquisas que visem solucionar problemas práticos, nos quais os participantes 

desempenham um papel ativo, pois, na pesquisa em situação real, não é possível isolar as variáveis 

e tem-se consciência de que todas interferem no que está sendo observado.  

O método da pesquisa-ação “consiste essencialmente em elucidar problemas sociais e 

técnicos, cientificamente relevantes, por intermédio de grupos em que se encontram reunidos 

pesquisadores, membros da situação-problema e outros atores e parceiros interessados na resolução 

dos problemas” (THIOLLENT, 2011, p. 7). A Pesquisa-ação é similar em muitos aspectos com a 

DSR. Pode-se dizer que esta é uma evolução da primeira e se diferencia por subentender a entrega 

de um artefato. 

Aqui, lança-se mão da pesquisa ação, especificamente pela técnica de “seminário”. É o 

momento em que são reunidos os principais membros envolvidos no projeto, seja a equipe da 

pesquisa, sejam os membros significativos dos grupos implicados no problema. A função do 

seminário consiste em examinar, discutir e tomar decisões com relação ao processo de 

investigação. Tem, ainda, a função de coordenar as atividades dos demais grupos envolvidos no 

processo de pesquisa (THIOLLENT, 2011). Essa atividade foi realizada por um grupo estratégico, 

formado por integrantes do grupo de Pesquisa Commons Digitais e membros da FAPESC, uma das 

instituições patrocinadoras do evento em que seria aplicada a pesquisa. Maiores detalhes do campo 

de pesquisa serão passados na próxima seção.  

Vale lembrar que as técnicas da pesquisa-ação estão sendo utilizadas para o momento de 

desempenho e avaliação da pesquisa, o que delimita o campo de observação (e, nesse caso, ação) 

e a população envolvida (THIOLLENT, 2011). O objetivo da pesquisa foi avaliar e fazer as 

melhorias no modelo e nos conceitos em desenvolvimento, aplicando o material desenvolvido em 

um evento de coprodução de curta duração na área de inovação, a VI Conferência Estadual de 

Ciência Tecnologia e Inovação (VI CECTI). 

A população envolvida na pesquisa seriam os facilitadores dos grupos de trabalho do 

evento, responsáveis por aplicar os mecanismos desenvolvidos para a VI CECTI. Além do grupo 

estratégico, que compôs também o grupo de observadores, formou-se um grupo de pesquisadores 

da comunidade do EGC e de consultores da Rede de Centros de Inovação de Santa Catariana (CI), 

vinculados a FAPESC, para aplicar os instrumentos definidos no Modelo Conceitual (os 

mecanismos de coprodução e moderação). 
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Em resumo o campo de observação foi a VI CECTI e a população envolvida foram 

doutores e doutorandos do PPGEGC (amostra intencional) e os consultores do CI foram 

convidados e se ofereceram de forma voluntária e aleatória. Foram realizados treinamentos para 

que eles pudessem aplicar as ferramentas e posteriormente discutir os resultados obtidos, atendendo 

a característica da aprendizagem que está intrínseca na proposta da pesquisa-ação (THIOLLENT, 

2011). As discussões foram realizadas em entrevistas coletivas após cada treinamento prático e 

cada encontro regional em que se discutia a experiência vivida, o que funcionou e o que poderia 

ser melhorado. Essas sessões foram gravadas para que pudessem ser consultadas na análise dos 

dados. Além disso, os mediadores, função desempenhada pelos pesquisadores do PPGEGC, 

registravam, por meio de relatórios, o andamento de cada dia de evento. Nas próximas seções deste 

documento são abordadas e detalhadas essas informações. 

Como dito, o contexto real selecionado para a aplicação permitiu algumas idas a campo 

de forma que foi possível discutir, com os facilitadores dos grupos e usuários do modelo, como foi 

a experiência e fazer aprimoramentos após cada demonstração em campo. As idas a campo, para 

observação dos elementos propostos no modelo e aplicação dos mecanismos, respondem à etapa 

de demonstração prevista na DSR, bem como atende a uma parte da etapa de avaliação que será 

discutida adiante. 

Como campo de observação e demonstração do método, escolheu-se a VI Conferência 

Estadual de Ciência Tecnologia e Inovação, organizada pela Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico Sustentável e Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e 

Tecnológica do Estado de Santa Catarina, em parceria com o EGC, que ocorreu no primeiro 

semestre de 2021. O objetivo da conferência era coletar as percepções de vários representantes do 

ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina para, a partir delas, 

gerar um documento com estratégias de crescimento e fortalecimento desse ecossistema, conforme 

o disposto no Decreto nº 2.372, de 9 de junho de 2009, que regulamenta a Lei nº 14.328, de 15 de 

janeiro de 2008 (Lei da Inovação de Santa Catarina). 

3.2.5.2 Caracterização do contexto de aplicação dos artefatos 

A Conferência de 2021 foi composta por 14 encontros virtuais: uma abertura, seis 

encontros regionais de análise de percepções dos atores sociais de cada macrorregião do Estado, 

seis encontros regionais de devolutiva dessa percepção e o encerramento da Conferência. 
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Conforme a programação da VI CECTI: i) o evento de abertura ocorreu no dia 25 de 

fevereiro em evento virtual aberto ao público; ii) os encontros regionais de levantamento de 

percepção aconteceram nos dias 6, 8, 13, 15, 20 e 22 de abril; iii) os encontros de devolutiva nos 

dias 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de maio; e iv) o encerramento foi no dia 10 de junho. As informações 

gerais sobre o evento e seus resultados podem ser obtidas no site: https://conferenciacti.sc.gov.br/. 

A descrição feita aqui é voltada para as atividades das equipes que se caracterizam como EHT.  

Os encontros regionais de levantamento de percepção dos diferentes atores sociais a 

respeito do sistema de ciência, tecnologia e inovação que ocorreram no mês de abril de 2021, foram 

o cenário ideal para a aplicação do modelo, em especial dos seus mecanismos.  As macrorregiões 

do Estado foram: Grande Florianópolis, Serra, Sul, Oeste e Meio Oeste, Norte e Planalto Norte e 

Vale e Alto Vale do Itajaí.  

Os seis encontros, um em cada região, tiveram a duração de até cinco horas, no máximo, 

sendo de duas horas o tempo para que as equipes trabalhassem em coprodução. Cada encontro foi 

composto por seis Grupos de Trabalho (GTs), todos formados por atores sociais de diferentes 

segmentos: empresarial, governamental, acadêmico e sociedade civil organizada, seguindo a 

metodologia realizada em 2015 (PACHECO; SELIG, 2016).  

A repetição dos encontros em mais de uma região, em dias alternados, permitiu a 

discussão entre os pesquisadores e participantes do evento, de forma a promover melhorias e 

aprimorar os instrumentos desenvolvidos para o modelo proposto. 

O Quadro 10 evidencia como foram distribuídos os encontros e a composição (proposta e 

realizada) para as equipes de trabalho. Foram ao todo 36 GTs, que reuniram um total de 306 atores 

sociais de diferentes partes do estado, variados segmentos de atuação profissional e social, 

alcançando 88% do número de integrantes desejados. Vale destacar que o nome “Grupo de 

Trabalho” (GT) foi mantido por se tratar de nomenclatura mais conhecida para o público envolvido, 

embora, do ponto de vista científico e para este trabalho, entende-se que são equipes.  

A partir dessas informações que caracterizam o campo de observação e ação 

(THIOLLENT, 2011) selecionado para realizar a demonstração (DRESCH; LACERDA; 

ANTUNES JÚNIOR, 2015) dos artefatos desenvolvidos, passa-se a descrever os processos 

utilizados para a avaliação dos objetos desenvolvidos na tese.  
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Quadro 10 – Encontros regionais e composição dos Grupos de Trabalho (proposto e realizado) 

Data Região Número de GTs  
Composição de cada GT  

(Integrantes das Equipes) 

2021  Proposto Real 
Heterogeneidade 

Proposta 

Realizado

* 
% 

06/04 Florianópolis 6 6 
Total 60 participantes: 

10 integrantes por GT 

 

- 3 empresarial  

- 3 governamental    

- 3 acadêmico 

- 1 soc. civil 

organizada (SCO)  

53 88% 

8/04 Serra 6 6 54 90% 

13/04  Sul 6 6 45 75% 

15/04  Oeste e Meio Oeste 6 6 56 93% 

20/04 Norte e Planalto Norte 6 6 48 80% 

22/04 Vale e Alto Vale do Itajaí 6 6 50 83% 

Total 6 36 36 360 306 85% 

Fonte: Elaborado pela Autora.  

* A composição realizada dos GT por segmento será apresentada na sequência. 

3.2.6 Avaliação dos resultados 

A avaliação é a quinta etapa da DSR e consiste na observação e mensuração de como se 

chegou à solução do problema. Por ser uma pesquisa de natureza aplicada, o momento de avaliação 

e análise dos resultados, ocorre também durante a coleta de dados. Nesta seção são apresentadas 

as ferramentas e técnicas utilizadas para avaliar e na próxima seção são apresentadas as técnicas 

para a análise.  

Em seu protocolo, Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015) indicam que sejam 

especificadas as técnicas e ferramentas que serão utilizadas para realizar a avaliação do artefato e 

elas podem ser verificadas no Quadro 11 com o detalhamento do desenvolvimento dos artefatos. 
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Quadro 11 – Detalhamento do projeto dos artefatos propostos para desenvolvimento da tese 

Artefato 

Proposto 

Etapas Necessárias para o 

Desenvolvimento 

Procedimentos para 

Construção do Artefato 

Resultados Esperados  

(soluções satisfatórias) 

Procedimentos para 

Análise e Avaliação 
Artefato  

Constructo: 

definição de 

Equipe EHT 

- Pesquisar literatura. Revisão de literatura 
- A definição descreve as 

características do tipo de coletivo 

aqui estudado. 

- Compõe o vocabulário do domínio 

para esse tipo de equipe e ajuda na 

descrição de problemas e de suas 

respectivas soluções. 

- Apresenta elementos 

característicos da equipe que 

auxiliam no desenvolvimento de 

novas soluções para os desafios 

vividos por esse tipo de equipe. 

- Análise estática por 

meio da comparação do 

resultado esperado com o 

resultado obtido.  

 

- Entrevista 

semiestruturada com 

especialistas. 

- Conjunto de 

pessoas formado 

em situações 

emergentes, que 

demandam a 

coprodução de 

diferentes 

coletivos, em curto 

espaço de tempo. 

- Verificar as características que 

compõe um conceito de equipe e 

grupo. 

Matriz de análise 

- Definir qual dos coletivos mais 

se aproxima do objeto de estudo 

da tese: grupo ou equipe. 

Descrição das 

caraterísticas da equipe 

analisada e comparação 

com os elementos 

presentes nos conceitos 

analisados. 

- Definir equipes emergentes, 

heterogêneas e temporárias, 

descrevendo e justificando suas 

características. 

Constructo: 

definição de 

Coprodução 

- Pesquisar literatura e 

documentos sobre coprodução e 

trabalhos coletivos. 

Revisão de literatura. 

- O constructo define o tipo de 

trabalho coletivo no qual são 

formadas Equipes EHT. 

- Análise estática por 

meio da comparação do 

resultado esperado com o 

resultado obtido.  

 

- Entrevista 

semiestruturada com 

especialistas. 

- Processo coletivo 

com o maior nível 

de interação e 

atuação dos 

integrantes da 

equipe, que ao 

criarem ou 

produzirem em 

conjunto, se 

tornam coautores 

do produto de sua 

atividade coletiva 

ou têm resultados 

passíveis de 

propriedade 

industrial. 

- Identificar as características que 

mais se aproximam do tipo de 

coprodução no qual são 

demandadas as equipes EHT. 

Análise documental. 

- Oferece elementos e características 

importantes para construção e 

avaliação do Modelo Conceitual que 

será proposto. 

- Definir coprodução na qual são 

formadas Equipe EHT, 

descrevendo suas características. 

Descrição das 

caraterísticas da equipe 

analisada e comparação 

com os elementos 

presentes nos conceitos 

analisados. 

- Compõe o vocabulário do domínio 

para esse tipo de equipe e ajuda na 

descrição de problemas e de suas 

respectivas soluções. 

  

- Apresenta elementos do contexto 

em que estão inseridas as Equipes 

EHT que auxiliam no 

desenvolvimento de novas soluções 

para os desafios vividos por este tipo 

de coletivo. 
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Artefato 

Proposto 

Etapas Necessárias para o 

Desenvolvimento 

Procedimentos para 

Construção do Artefato 

Resultados Esperados  

(soluções satisfatórias) 

Procedimentos para 

Análise e Avaliação 
Artefato  

Constructo: 

definição de 

Evento de 

Coprodução  

- Pesquisar literatura. Revisão de literatura. 
- O constructo define o contexto no 

qual são necessárias as Equipes 

EHT. 

- Oferece elementos e características 

importantes para construção e 

avaliação do Modelo Conceitual que 

será proposto. 

- Compõe o vocabulário do domínio 

para esse tipo de equipe e ajuda na 

descrição de problemas e de suas 

respectivas soluções. 

- Apresenta elementos do contexto, 

em que estão inseridas as Equipes 

EHT, que auxiliam no 

desenvolvimento de novas soluções 

para os desafios vividos por esse tipo 

de coletivo. 

- Análise estática por 

meio da comparação do 

resultado esperado com o 

resultado obtido.  

 

- Entrevista 

semiestruturada com 

especialistas. 

- Acontecimento 

com propósito 

específico, 

idealizado por um 

promotor, no qual 

se formam Equipes 

EHT para a 

coprodução de 

resultados 

passíveis de 

propriedade 

intelectual. 

- Pesquisar documentos relativos 

a eventos de coprodução ou 

eventos de curta duração (sites). 

Análise documental. 

- Identificar as características que 

mais se aproximam do evento de 

coprodução para a equipe EHT. Descrição das 

caraterísticas da equipe 

analisada e comparação 

com os elementos 

presentes nos conceitos 

analisados. 
- Definir evento de coprodução 

de curta duração que demanda a 

formação de Equipe EHT, 

descrevendo suas características. 

Modelo EEHT  

 

 

- Pesquisar literatura. Revisão de literatura. - O modelo representa, por meio de 

gráficos e texto, o sistema de evento 

de coprodução de curta duração no 

qual são necessárias as Equipes 

EHT. 

- Compõe o vocabulário do domínio 

para esse tipo de equipe e auxilia na 

descrição do contexto em que 

existem Equipes EHT. 

- Serve como base para o 

desenvolvimento de novas soluções 

para os desafios vividos por este tipo 

de coletivo. 

- Análise estática por 

meio da comparação do 

resultado esperado com o 

resultado obtido. 

- Teste funcional 

realizado com a aplicação 

dos elementos do sistema 

em campo (Grupos de 

trabalho da VI CECTI) 

para descobrir 

oportunidades de 

melhoria. 

- Entrevista 

semiestruturada com 

especialistas  

Ver Figuras 46 e 

48. 

- Analisar documentos.  Análise documental. 

- Analisar os modelos 

encontrados na literatura, os 

conceitos definidos nesta 

pesquisa e identificar os 

elementos relevantes para o 

sistema a ser modelado. 

Aplicação do Modelo para 

descrição dos elementos 

do sistema e representação 

gráfica do Modelo 

Conceitual. 

- Identificar, organizar e 

caracterizar os elementos da 

literatura, da análise documental 

e os conceitos elaborados na 

Entrevista semiestruturada 

com especialistas e 

participantes de Eventos 

de coprodução com 
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Artefato 

Proposto 

Etapas Necessárias para o 

Desenvolvimento 

Procedimentos para 

Construção do Artefato 

Resultados Esperados  

(soluções satisfatórias) 

Procedimentos para 

Análise e Avaliação 
Artefato  

pesquisa, representando-os por 

meio de símbolos e descrevendo-

os por meio de texto. 

Equipes EHT para 

verificar viabilidade e 

potencial de contribuição.  

- Analisar viabilidade e potencial 

de contribuição nas entrevistas 

semiestruturadas. 

 

Lista de 

ferramentas 

para a 

coprodução de 

Equipe EHT 

- Elaborar técnicas e 

instrumentos para apoiar 

atividades de coprodução de 

equipes EHT representadas no 

modelo EEHT. 

- Análise de literatura e 

documental. 

- Seminário entre os 

pesquisadores e a FAPESC 

para preparação das 

atividades de moderação e 

coprodução do evento em 

que seria aplicado o 

modelo e os mecanismos. 

- Teste funcional e Grupos 

focais para a demonstração 

e aprimoramento. 

- Ter uma relação de instrumentos 

que apoiam o funcionamento de 

Equipes EHT em Eventos de 

coprodução de curta duração. 

 

- Teste funcional com a 

aplicação das ferramentas 

listadas no modelo na 

realização da VI CECTI. 

- Realizar grupo focal 

com os mediadores da VI 

CECTI para avaliar a 

aplicabilidade das 

ferramentas de moderação 

e coprodução, fazendo os 

ajustes necessários.  

- Fazer entrevista 

semiestruturada com 

especialistas. 

Ver Quadro 32 

- Aplicar as ferramentas 

elaboradas no contexto real. 

- Avaliar, por meio de 

observação e grupos focais, os 

resultados obtidos na aplicação 

ao final de cada encontro de 

coprodução da VI CECTI.  

- Analisar viabilidade e potencial 

de contribuição nas entrevistas 

semiestruturadas. 

Fonte: Elaborado pela Autora com base no protocolo de Dresch, Lacerda e Antunes Júnior, (2015). 
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Como especificado no Quadro 11, para a etapa de análise e avaliação propõe-se utilizar, 

especificamente, duas técnicas: a análise estática e o teste funcional. A avaliação deverá indicar se 

os requisitos foram atendidos (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015). Entende-se 

que é indicado voltar às etapas 3 e 4 da DSR para realizar melhorias caso o resultado não atenda à 

proposta inicial (FREITAS JUNIOR et al., 2017) (Figura 30).   

Figura 30 – Ciclo de melhoria do desenvolvimento de artefatos 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Para a avaliação dos constructos que visam responder ao objetivo específico “a” e tornar 

possível a tarefa de modelar os eventos de coprodução, objetivo específico “b”, foi utilizada a 

análise estática, isto é, fez-se a comparação do resultado esperado com o resultado obtido. Para a 

avaliação do modelo proposto, que responderá ao objetivo específico “c” e ao objetivo geral, foi 

utilizado o teste funcional, que consiste na aplicação dos elementos do Modelo Conceitual em uma 

situação real, na VI CECTI, para identificar possíveis falhas, corrigi-las e confirmar sua usabilidade 

(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015) e entrevistas semiestruturadas (TONG; 

SAINSBURY; CRAIG, 2007).  

Além disso, para avaliar a aplicabilidade das ferramentas propostas para as atividades de 

moderação e coprodução de Equipes EHT, utilizou-se a pesquisa-ação, em especial a técnica de 
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observação participante (THIOLLENT, 2011) e grupo focal (DRESCH; LACERDA; ANTUNES 

JÚNIOR, 2015) com os facilitadores que conduziram a atividade de coprodução junto aos GTs da 

VI CECTI.  Para auxiliar na qualidade das informações coletadas pelos facilitadores, solicitou-se 

que eles registrassem, ao final de cada dia, como ocorreu o encontro. A observação-participante 

ocorreu por parte da autora desta tese. 

Os grupos focais são uma abordagem de avaliação dos artefatos desenvolvidos e essa 

técnica pode ser usada para apoiar tanto o desenvolvimento quanto a avaliação dos artefatos, o que 

foi o caso nesta pesquisa. Os grupos focais garantem uma discussão mais profunda e colaborativa 

em relação aos artefatos desenvolvidos e contribuem na realização da análise crítica dos resultados 

obtidos durante a pesquisa e, geralmente, fazem surgir novas possibilidades de encontrar melhores 

soluções para os problemas em discussão. Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015) propõem dois 

tipos de grupos focais: exploratório e confirmatório (Figura 31). Para este estudo entende-se que 

foram utilizados os dois, uma vez que o momento de aplicação foi tanto na fase de construção e 

refinamento do artefato quanto na fase de aplicação em campo, durante o teste funcional. 

Figura 31 – Grupo focal em design science research 

 

Fonte: Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015) 

Os grupos focais eram gravados e ocorreram durante o treinamento dos facilitadores de 

grupo, antes do teste funcional, e continuaram acontecendo após cada evento em campo. As 

reuniões com o grupo ocorriam no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte, de forma que 

pudessem ser feitas alterações para os encontros seguintes. O fato de serem realizados seis 
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encontros regionais em dias diferentes permitiu momentos de avaliação entre cada um deles, 

tornando possível ajustes em qualquer aplicação da dinâmica, como prevê o método da DSR. Os 

facilitadores eram pesquisadores do EGC e receberam treinamento específico para a aplicação da 

dinâmica e observação dos pontos relevantes para sua avaliação e discussão nos grupos focais. 

Mais informações sobre essa atividade são descritas no próximo capítulo que descreve a aplicação 

dos artefatos desenvolvidos.  

Com o objetivo de responder ao último objetivo específico, “c”, de analisar a viabilidade 

e contribuição do modelo, foram realizadas oito entrevistas semiestruturadas (TONG; 

SAINSBURY; CRAIG, 2007) com pessoas que participaram de Eventos de Coprodução com 

Equipes EHT e, por isso, foram consideradas especialistas por experiência. O APÊNDICE C 

apresenta o roteiro utilizado nas entrevistas. Importante observar que as perguntas variavam 

conforme o ator entrevistado, como destacado no roteiro.  

Como relação à ética em pesquisa, como afirma a Resolução n. 510/2016 (BRASIL, 2016), 

sabe-se que há o pressuposto do respeito pela dignidade humana e exige a garantia de pleno 

exercício de todos os direitos dos participantes em pesquisas nas Ciências Humanas e Sociais, 

sendo eles: a concepção, avaliação e realização da pesquisa de modo a prever e evitar possíveis 

danos aos participantes. Além disso, é garantido a todo participante o direito da ação consciente e 

livre para participar da pesquisa, podendo, a qualquer momento, retirar o seu consentimento livre 

e esclarecido, sem que tenha prejuízo com isso.  

Como houve a necessidade de ir a campo, entende-se que esta pesquisa está pautada na 

Resolução n. 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016), visto que envolve a 

coleta de informações diretamente obtidas com participantes. Esta pesquisa foi submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da UFSC. A aprovação do órgão deu-

se por meio do Processo n. 58646022.2.0000.0121. Foram entrevistados os participantes que 

aceitaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) 

elaborado de acordo com as orientações éticas. 

A seleção foi realizada pela identificação de participantes de eventos estudados, como por 

exemplo a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Conferência de CTI) de Santa 

Catarina, o Startup Weekend Women ou evento similar) e por meio da técnica snowball 

(GOODMAN, 1961; BOCKORNI, GOMES, 2021). Os primeiros contatos foram feitos 

diretamente pela pesquisadora com pessoas de seu círculo profissional, educacional e pessoal que 
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participaram de eventos com essas características, depois, a partir desse primeiro contato, essas 

pessoas indicaram as seguintes até ter o número total de entrevistados (BOCKORNI; GOMES, 

2021). Os contatos por e-mail ou WhatsApp foram feitos de forma individual, evitando a exposição 

de dados sensíveis e reduzindo os riscos de identificação dos entrevistados. Logo no início do 

contato, foi encaminhado o TCLE garantindo ao entrevistado pudesse escolher com base em todas 

as informações relevantes.  

O roteiro pré-definido das entrevistas foi desenvolvido pela pesquisadora a partir dos itens 

existentes no Modelo Conceitual proposto. A entrevista buscou verificar se o modelo proposto era 

aplicável, com base no conhecimento e experiência do entrevistado, para eventos de coprodução. 

As entrevistas foram feitas de forma virtual, com o uso da ferramenta Google Meet, com 

link individual e específico para cada entrevistado, conforme combinado com o entrevistado e 

atendendo à sua disponibilidade. A ferramenta sugerida para as entrevistas on-line oferecia a 

facilidade de não precisar instalação prévia e ter a segurança de só permitir acesso à reunião por 

quem for “autorizado” pelo entrevistador, minimizando os riscos de pessoas não convidadas 

acessarem a sala virtual. Não ocorreram problemas técnicos, como acesso ou funcionalidade da 

plataforma ou questões de instabilidade da internet. Em um dos casos não foi possível fazer a 

entrevista de forma síncrona e, por isso, utilizou-se mensagens de áudio via WhatsApp, conforme 

solicitação e disponibilidade do entrevistado. Todos os entrevistados trouxeram exemplos de 

eventos realizados no estado de Santa Catarina. Contudo, houve exemplo de evento realizado no 

Estado, mas com abrangência nacional. 

Como orientam os critérios para a qualidade das pesquisas qualitativas, para as entrevistas 

semiestruturadas foi realizada a entrevista piloto e definidos os critérios de inclusão e exclusão dos 

participantes (TONG; SAINSBURY; CRAIG, 2007). Realizou-se uma entrevista piloto para 

avaliar a clareza e a relevância das perguntas e validar os tópicos do roteiro. Aos participantes, 

solicitou-se autorização para fazer registros durante a entrevista e a gravação em áudio, como 

descrito no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os entrevistados tiveram sua identidade 

preservada, sendo identificados apenas por sua participação em determinado grupo (especialista de 

domínio, moderador e integrante de Equipe EHT). 
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Tabela 2 – Distribuição dos grupos entrevistados  

Grupos  Atividade Realizada Quantidade 

Especialista de domínio Entrevista semiestruturada 2 

Facilitador Entrevista semiestruturada 3 

Integrante de Equipe EHT Entrevista semiestruturada 3 

 Total 8 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

O critério de inclusão considerou pessoas que: i) participaram de eventos de coprodução 

(i.e. startup week, conferência de CTI); ii) realizaram funções similares ao que no modelo é 

denominado “especialista de domínio”, “facilitador” e “integrante de Equipe EHT”; iii) aceitaram 

o convite individual enviado por e-mail ou WhatsApp; e iv) assinaram o TCLE. 

O critério de exclusão se aplica às pessoas: i) identificadas como participantes de eventos 

de coprodução (i.e. startup week, conferência de CTI) mas que NÃO realizaram funções similares 

ao que no modelo é denominado “especialista de domínio”, “facilitador” e “integrante de Equipe 

EHT”; e ii) não assinaram o TCLE. 

Foram, ainda, mapeados os benefícios em participar desta pesquisa. O participante 

contribuiu com o avanço do conhecimento científico na área de ciência de grupos, coprodução e 

eventos de coprodução de curta duração. Destacou-se, também, que se trata de uma pesquisa com 

potencial para gerar resultados a nível social e econômico. Além disso, as entrevistas, 

possivelmente, promoveram reflexão e ampliação do conhecimento dos entrevistados a respeito 

dos temas relacionados com a inovação e o trabalho em equipe.  

Esta pesquisa pode apresentar alguns riscos, entre eles o fato de abordar situações 

relacionadas a experiência em eventos de coprodução e trabalho em equipe. A lembrança de 

algumas informações pode gerar algum desconforto ou constrangimento ao refletir sobre aspectos 

da vida particular e profissional que o participante perceba como negativos. Ao falar sobre esses 

aspectos com a pesquisadora, sentimentos negativos como cansaço ou aborrecimento podem surgir, 

tendo em vista que se trata de um processo de reflexão sobre as experiências vividas. Outros 

potenciais riscos ao participante são a identificação de que aspectos de seu comportamento não 

ocorreram exatamente como gostaria, ou que não obteve o resultado desejado ao participar do 

evento, pode, ainda, lembrar-se de situações em que as pessoas não o trataram como gostaria. Para 
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auxiliar com relação a isso, lembrou-se que a pesquisadora é psicóloga e poderia auxiliar nas 

questões relacionadas à pesquisa. 

Outro risco possível estava relacionado à entrevista de forma virtual, pois pode haver 

desconforto em caso de ter pouca familiaridade com a tecnologia indicada, ou mesmo o cansaço 

de ter que repetir mais vezes a mesma informação, por instabilidade ou baixa qualidade da banda 

de internet. Para mitigar essas questões, indicou-se uma ferramenta que oferece a facilidade de não 

precisar instalação prévia e tem a segurança de só permitir acesso à reunião para quem for 

“autorizado” pelo entrevistador, minimizando os riscos de pessoas não convidadas acessarem a 

sala virtual. Também se disponibilizou auxílio para dar as orientações de utilização da ferramenta, 

antes ou durante a entrevista.  

Por fim, foi levantado o risco de que apesar da utilização de código para identificar o 

entrevistado, seriam utilizadas frases literais para ilustrar os dados coletados. Assim, a identidade 

do entrevistado poderia ser reconhecida com base nas informações prestadas. Para mitigar esse 

risco, as informações que constam no relatório final foram aprovadas pelo participante antes da 

inserção. Enfatizou-se que qualquer dado fornecido pelo participante seria tratado de forma que 

não o identificasse pessoalmente e garantisse o total anonimato. Contudo, apesar de todos os 

cuidados éticos, existe a possiblidade de o sigilo ser quebrado de maneira não intencional e 

involuntária, cujas consequências serão trataras conforme os termos da lei (APENDICE B). 

Reforçou-se que a participação dos entrevistados era voluntária, não remunerada e seria 

possível desistir de participar, a qualquer momento, sem que isso gerasse nenhum tipo de ônus ou 

constrangimento.  

3.2.7 Análise dos resultados  

Para a análise qualitativa dos dados utilizou-se os passos sugeridos por Creswell (2010): 

organização, leitura, codificação, descrição, representação e interpretação, pois tanto a DSR, 

quanto a Pesquisa Ação orientam que sejam utilizadas técnicas adequadas a cada etapa da pesquisa. 

A organização está relacionada com o registro dos dados como as anotações das entrevistas e das 

observações, que foram armazenadas eletronicamente (registros escritos, vídeos e gravações). A 

leitura dos dados organizados foi realizada na busca de informações relacionadas com os temas 

previamente mapeados na revisão de literatura e na estrutura do modelo proposto.  
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Para a codificação, que é o processo de organizar o material em grupos ou temas antes de 

dar sentido a esses (CRESWELL, 2010), as categorias de análise foram definidas previamente com 

base nos elementos do Modelo elaborado conforme a estrutura do CESM: os atores do sistema 

(componentes e ambiente) e os fatores da estrutura.  

As entrevistas semiestruturadas tiveram como foco verificar a aplicabilidade dos 

elementos do modelo proposto, com destaque para os mecanismos de coprodução e mediação. Para 

a definição das ferramentas desenvolvidas utilizou-se como base a ciência de grupos 

(EDMONDSON; HARVEY, 2018; HALL; VOGEL; CROYLE, 2019; HACKMAN; 

WAGEMAN, 2005; MCGRATH; TSCHAN, 2007; VALENTINE; EDMONDSON, 2015; 

WAGEMAN; GARDNER; MORTENSEN, 2012) e os eventos de coprodução (HALL; VOGEL; 

CROYLE, 2019; PACHECO; SELIG, 2018, HAMAD, 2020, PRADO; PACHECO, 2021).  

A fase de descrição, que se deu após a codificação, contém informações mais detalhadas 

sobre a opinião das pessoas a respeito do modelo proposto e contribuições vindas de suas 

experiências em trabalhos de coprodução. As informações foram coletadas e registradas conforme 

a codificação pré-estabelecida no modelo e, assim, os temas foram agrupados. Novos e pertinentes 

elementos que apareceram de forma indutiva foram agregados ao Modelo Conceitual e à lista de 

ferramentas. A fase de representação foi realizada com a revisão do Modelo Conceitual proposto a 

partir das contribuições dos entrevistados.  

Por fim, a interpretação foi executada ao extrair significados dos dados para aprimorar o 

modelo desenvolvido. Essa interpretação foi feita por meio de análise e experiência pessoal da 

pesquisadora e pela comparação com dados da literatura, de forma que se pode confirmar que o 

modelo proposto atendia ao objetivo de apoiar o funcionamento de eventos de coprodução para 

Equipes EHT. A comunicação dos resultados, etapa final da DSR, será feita ao longo dos próximos 

capítulos em que são apresentados os resultados obtidos nesta pesquisa. 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO  

Nesta seção, foram apresentados os procedimentos metodológicos que serão aplicados 

para a condução desta pesquisa. A visão de mundo baseia-se na ciência do artificial, cujo foco de 

investigação está no que é criado e desenvolvido pelo homem. O problema de pesquisa pressupõe 

uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada e os objetivos caracterizam uma pesquisa 

exploratória, descritiva e prescritiva.  
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Para desenvolver esta pesquisa tecnológica optou-se pela Design Science Research para 

responder ao objetivo geral de propor um Modelo Conceitual de apoio ao funcionamento de 

equipes emergentes, heterogêneas e temporárias em eventos de coprodução de curta duração. As 

seis etapas que compõem a DSR são descritas, com a especificação das ações e dos procedimentos 

correspondentes a cada uma como prevê o protocolo que busca assegurar o rigor científico 

(ANEXO A). Descreve-se, também, as técnicas que foram utilizadas ao longo de toda a pesquisa 

para cada etapa do desenvolvimento e avaliação dos artefatos, como demonstra o Quadro 11 e a 

Figura 32. 

 Foram detalhadas as entregas a que se propõe esta pesquisa e como será realizada cada 

uma delas: a) definir equipes emergentes, heterogêneas e temporárias com base na ciência de 

grupos; b) modelar os eventos de coprodução com ênfase na interação das Equipes EHT; e c) 

analisar a viabilidade e contribuição do modelo em eventos de coprodução de curta duração. 

Além da DSR, para auxiliar nas etapas de projeto e desenvolvimento, demonstração e 

avaliação, devido a necessidade de interação com pessoas, utilizou-se, também, a pesquisa-ação, 

um método originário das ciências sociais que tem como premissa buscar soluções para problemas 

reais. Para o desenvolvimento do Modelo Conceitual empregou-se o modelo CESM. 

A Figura 32 oferece uma visão geral dos métodos utilizados em cada etapa da DSR. 
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Figura 32 – Resumo dos métodos e técnicas utilizadas em cada etapa da DSR. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Descritos os métodos e técnicas utilizados para a realização da pesquisa, a próxima seção 

apresenta os resultados obtidos na demonstração dos artefatos. São descritos os processos de 

análise estática para os constructos e a representação gráfica do modelo e o teste funcional para as 

ferramentas desenvolvidas a partir do Modelo Conceitual.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo evidencia a funcionalidade dos artefatos desenvolvidos, seja por meio da 

comparação entre os resultados esperados e o que foi entregue, seja pelas constatações obtidas na 

aplicação em campo. Ele mostra o resultado, e o caminho percorrido para a versão final do Modelo 

Conceitual e de seus mecanismos.  

Optou-se por fazer, primeiro, a demonstração e a avaliação dos conceitos desenvolvidos 

na tese e, depois, a demonstração e avaliação do modelo e suas ferramentas. Vale lembrar que há 

duas etapas de avaliação: uma realizada na aplicação de campo na VI CECTI, especialmente para 

o teste funcional, que confirma os atores, o ambiente e as ferramentas definidas no modelo; e, a 

segunda e última, a entrevista semiestruturada com os especialistas. A Figura 33 expõe a técnica 

de avalição utilizada para cada artefato. 

Figura 33 – Técnicas de avaliação dos artefatos propostos na tese  

Fonte: Elaborado pela Autora. 

São apresentadas, ao longo deste capítulo, a análise dos resultados de pesquisa e, embora 

tenha-se utilizado como técnica de análise os passos propostos por Creswell (2010) para a pesquisa 

qualitativa: organização, leitura, codificação, descrição, representação e interpretação, os dados 

serão descritos conforme as técnicas de avaliação da DSR e da pesquisa-ação como mostra a Figura 

33. São listados os artefatos e evidenciadas as análises realizadas para cada um deles.  
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4.1 CONSTRUCTOS  

Já discutidos e apresentados na fundamentação teórica, os constructos desenvolvidos 

como elementos basilares do modelo, como proposto no projeto, são avaliados pela análise estática. 

Os três quadros (Quadros 12, 13 e 14) a seguir apresentam os conceitos de forma a verificar se eles 

atendem ao que se definiu no Quadro 12 com o resultado esperado para cada um.  

Quadro 12 – Demonstração da análise estática do conceito Equipe EHT 

Resultados desejados  

(Quadro 11) 

Sim / 

Não 

Conceito 

Equipe Emergente Heterogênea Temporária (Equipe 

EHT) 

Caracteriza o tipo de coletivo aqui 

estudado: a Equipe EHT. 
Sim 

É um conjunto de pessoas formado por situações 

emergentes que demandam a coprodução de representantes 

de diferentes coletivos, em curto espaço de tempo. 

A Equipe Emergente Heterogênea Temporária (Equipes 

EHT) é composta por um conjunto de pessoas que 

representam diferentes coletivos, sejam eles 

institucionalizados ou não; é emergente, pois se forma a 

partir de uma demanda não planejada pela equipe; é 

heterogênea porque as pessoas que a compõem são de 

perfis demográficos e funcionais variados, necessários para 

o tipo de coprodução desejado; é temporária porque a 

equipe tem poucas horas, no máximo dias, para realizar um 

objetivo, uma atividade ou tarefa comum e 

interdependente. 

Compõe o vocabulário de domínio 

para esse tipo de equipe. 
Sim 

Por suas informações auxilia na 

identificação de problemas 

enfrentados por elas. 

Sim 

Apresenta elementos característicos 

da equipe que auxiliam no 

desenvolvimento de novas soluções 

para os desafios vividos por esse 

tipo de equipe. 

Sim 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Destaca-se que, para definir esse constructo e o tipo de coletivo foco dessa tese, fez-se a 

revisão da literatura e a matriz de análise disponível, APÊNDICE A. 

Com relação ao conceito de Equipes EHT, nas entrevistas com os especialistas, dois deles 

questionaram a expressão emergente, como algo “que precisa de muita explicação” (IN1) e como 

algo que “lembra catástrofes, como a palavra emergência” (ED1). Foi argumentado a respeito, 

buscou-se uma palavra ou expressão diferente, contudo ainda não se encontrou um termo que 

fizesse a substituição adequada. Entende-se que essa é uma característica relevante para o tipo de 

coletivo aqui estudado, que emerge a partir do contexto em que está. Importante relembrar que a 

palavra emergente vem do fato de a equipe emergir dentro daquele contexto, com aquelas pessoas 

e características, não por uma urgência, como os setores de pronto atendimento dos hospitais ou 

catástrofes. Como as características emergentes de um sistema, características do todo que não 

estão presentes em suas partes (BUNGE, 2003) e resultantes a partir do trabalho em equipe (RAPP 

et al., 2021). 
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 A análise estática foi realizada para o conceito de coprodução que corresponde ao tipo de 

trabalho, a natureza da tarefa do coletivo aqui estudado e, por isso, também é utilizado como 

elemento base do modelo proposto. 

Quadro 13 – Demonstração da análise estática do conceito coprodução 

Resultados desejados (Quadro 11) 
Sim / 

Não 

Conceito 

Coprodução 

Define o tipo de trabalho realizado pela Equipe 

EHT. Sim 
É o processo coletivo com o maior nível de 

interação e atuação dos integrantes da equipe 

que, ao criarem ou produzirem em conjunto,, 

se tornam coautores do produto de sua 

atividade coletiva ou têm resultados passíveis 

de propriedade intelectual. 

 

 

Compõe o vocabulário de domínio para esse tipo 

de equipe, oferecendo elementos para a construção 

e avaliação do Modelo Conceitual proposto. 
Sim 

Apresenta elementos do contexto em que estão 

inseridas as Equipes EHT de forma a auxiliar no 

mapeamento de problemas e no desenvolvimento 

de soluções para os desafios vividos por esse tipo 

de coletivo. 

Sim 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Durante a entrevista e análise do Modelo proposto, a maior parte dos entrevistados estava 

de acordo e não fez menção específica. Com exceção de F3: “eu não encontrei esse conceito, 

poderia ter utilizado ele na minha pesquisa”, que falava sobre eventos de inovação. Esse comentário 

reforça a ideia de que mais alguém não havia encontrado um conceito de coprodução que atendesse 

a necessidade dos eventos de inovação mais recentes.  

Por fim, aplicou-se a análise estática para o conceito de evento de coprodução de curta 

duração, sistema para o qual o Modelo Conceitual, com ênfase na Equipe EHT, foi pensado e 

desenvolvido. 

Quadro 14 – Demonstração da análise estática do conceito evento de coprodução 

Resultados desejados (Quadro 11) 
Sim / 

Não 

Conceito 

Evento de Coprodução 

Define o contexto no qual são necessárias as Equipes 

EHT. Sim 

Acontecimento com propósito específico, 

organizado por um promotor, no qual se 

formam Equipes EHT para a coprodução de 

resultados passíveis de propriedade 

intelectual. 

Compõe o vocabulário de domínio para esse tipo de 

equipe, oferecendo elementos para a construção e 

avaliação do Modelo Conceitual proposto. 
Sim 

Apresenta elementos do contexto em que estão 

inseridas as Equipes EHT de forma a auxiliar no 

mapeamento de problemas e no desenvolvimento de 

soluções para os desafios vividos por esse tipo de 

coletivo. 

Sim 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Com relação a esse conceito, não foram realizados comentários pelos entrevistados.  

De acordo com a técnica da análise estática, todos eles parecem atender aos resultados esperados. 

Com isso considera-se respondido e avaliado como viável pelos especialistas o objetivo específico 

“a” (caracterizar Equipes EHT) e parte do objetivo específico “b”, que visava modelar os eventos 

de coprodução com ênfase na interação das Equipes EHT. Esses conceitos auxiliam na 

caracterização dos eventos aqui abordados. 

Para o desenvolvimento do Modelo Conceitual proposto, utilizou-se o teste funcional e, a 

partir dele, fez-se as melhorias necessárias. As seções seguintes discorrem sobre essa etapa da 

pesquisa.  

4.2 MODELO CONCEITUAL  

A demonstração do artefato Modelo, sua caracterização e representação foi realizada em 

campo, na VI CECTI, como exposto nos procedimentos metodológicos e seguindo as técnicas da 

DSR e da pesquisa-ação. A análise e avaliação das ferramentas utilizadas para moderação e 

coprodução foram sendo aplicadas e aprimoradas com base nos seminários e nos grupos focais. 

Nesta seção são abordadas as ações realizadas em campo e os resultados obtidos ao longo dos 

eventos. Inicia-se pela demonstração da aderência do campo de pesquisa às Equipes EHT. 

4.2.1 Aderência do campo de pesquisa ao Modelo Conceitual  

O campo de pesquisa já foi caracterizado na seção 3. Nesta seção, demonstra-se sua 

aderência com o objeto investigado e, utilizando a análise estática, se compara o contexto real com 

o sistema de coprodução da Equipe EHT. 

Como explicado, os atores da VI CECTI vêm representar seu segmento de atuação 

(empresa, academia, governo ou sociedade civil organizada) e atender a uma demanda externa, não 

planejada pela equipe ou pela instituição de origem, o que configura a situação emergente. Como 

os inscritos são atores que representam diferentes segmentos (coletivos maiores como empresas, 

instituições governamentais, acadêmicas ou sociais) e das várias cidades que compõem cada região, 

é possível que muitos não se conhecessem. O convite foi feito para as organizações e a inscrição 

era individual, feita pela pessoa indicada. A formação dos GTs foi realizada pelos promotores do 

evento. Esses elementos caracterizam a heterogeneidade da equipe recém-formada.  

A atividade proposta era, de forma coletiva e consensual, levantar a percepção da equipe 

sobre um conjunto de fatores relacionados a inovação, ciência e tecnologia nas respectivas regiões 
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de Santa Catarina. Para isso eles tinham cerca de 90 minutos. Em resumo, os GTs deveriam analisar 

de 11 a 19 fatores (PACHECO; SELIG, 2016) e obter a convergência dos membros da equipe sobre 

sua percepção a respeito do sistema de CTI em sua região (interdependência entre eles). O que os 

qualificava como equipe temporária. 

O Quadro 15 faz a demonstração da aderência da definição de equipes emergentes 

heterogêneas temporárias e compara seus atributos com a equipe do contexto escolhido para 

aplicação da pesquisa.  

Quadro 15 – Análise estática da Equipe EHT e da equipe encontrada no contexto real 

Característica Equipe ETH 

Conjunto de pessoas 

reunidas... 

 

Grupos de Trabalho VI CECTI 

Objetivo 

(Equipe) 

 

para realizar um objetivo, 

uma atividade ou tarefa 

comum e interdependente. 

Gerar um documento com o levantamento da percepção atual 

dos diferentes atores sociais de cada macrorregião do Estado 

sobre as dimensões de análise relacionadas ao sistema de CTI 

(PACHECO; SELIG, 2016). O documento deve evidenciar o 

convencimento da percepção dos diferentes representantes do 

ecossistema (empresa, governo, academia e sociedade civil). 

Emergente 

 

a partir de uma demanda 

não planejada pela equipe 

ou por seus coletivos. 

Formado por indivíduos vinculados a organizações e 

instituições que representam as quatro hélices da inovação. 

Eles são convidados para representarem o ecossistema de 

inovação do estado (FAPESC, SDE e Centros de Inovação de 

cada região). 

Heterogênea 

com perfis demográficos ou 

funcionais variados e 

necessários para a 

realização de uma tarefa de 

coprodução em que cada 

pessoa representa um 

coletivo diferente.  

 

Composto por até dez membros, sendo um representante da 

sociedade civil organizada e até três representantes de cada 

um dos demais segmentos (empresarial, acadêmico e 

governamental). 

Temporária 

para em minutos ou, no 

máximo, dias realizar o 

trabalho. 

Encontros de até cinco horas, sendo 90 minutos destinados às 

atividades de coprodução. 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Essa caracterização responde ao primeiro e ao segundo item de “contexto ideal” descrito 

no item 3.2.5, Demonstração dos artefatos desenvolvidos, tem-se uma equipe que atende 100% dos 

atributos das Equipes EHT e é uma atividade de coprodução. O terceiro item, a autonomia para 

aplicar as ferramentas definidas pelo modelo, é alcançado pelo fato de a autora desta tese compor 

a equipe de trabalho, vinculada ao EGC, por meio do grupo de pesquisa Commons Digitais. Em 

2021, o grupo ficou responsável pelo projeto de adaptação da metodologia da V CECTI, 
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desenvolvida em 2015, para o ambiente virtual, o que possibilitou a criação de uma dinâmica que 

atendesse aos elementos do modelo em desenvolvimento ao mesmo tempo em que respeitasse e se 

adaptasse às condições da vida real e ao framework de coprodução já elaborado por Nascimento 

(2018). 

4.2.2 Aplicação do Modelo Conceitual na VI CECTI 

Descreve-se, nesta seção, a experiência da VI CECTI realizada em 2021. Um dos seus 

diferenciais foi a adaptação de um método concebido em 2015 e aplicado presencialmente para sua 

utilização remota, por meio digital. Destaca-se que o conteúdo trata de resultados já publicado em 

um capítulo de livro, em coautoria com a pesquisadora desta tese e são discutidos, além do processo 

de digitalização da conferência, alguns de seus resultados.  

4.2.2.1 Contexto de digitalização da VI CECTI  

Apresenta-se os principais processos e resultados da digitalização do Modelo de 

Coprodução em CTI criado pelo PPGEGC/UFSC para a quinta e sexta edições da CECTI/SC, e 

discute-se seus impactos e perspectivas de continuidade à gestão de CTI baseada na coprodução. 

O enfoque aqui exposto está na condução dos trabalhos em grupo e das dinâmicas necessárias para 

a coprodução. No processo de digitalização da Conferência, deparou-se com alguns desafios como 

a necessidade de revisitar os fundamentos do Modelo de Coprodução (NASCIMENTO, 2018; 

PACHECO; SELIG, 2016) e analisar os resultados de sua aplicação, de forma on-line, na sexta 

edição da CECTI; adaptar e desenvolver novas ferramentas para as atividades e a condução das 

sessões de análise de percepção de forma virtual; e, como consequência, capacitar mediadores e 

relatores para facilitar as sessões de trabalho. 

Importante esclarecer que, nesta seção, são apresentados os modelos referentes à 

conferência, o Modelo CECTI e o Modelo de Coprodução, diferente do Modelo EEHT que está 

sendo proposto nesta tese, eles são relevantes, pois caracterizam o contexto e o vínculo da tese com 

o PPGEGC e pesquisas anteriores realizadas no programa. 

4.2.2.1.1 Premissas do processo de digitalização da CECTI  

Uma das premissas para o processo de digitalização do Modelo CECTI era que, 

independentemente das escolhas tecnológicas, o resultado deveria respeitar os pressupostos do 
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Modelo inicial: promover a participação dos atores e criar resultados úteis à gestão do sistema 

estadual de CTI.  

O Modelo de Coprodução, criado por Nascimento (2018), teve base em diretrizes da 

gestão pública participativa e em processo e dinâmicas que visam facilitar a articulação e interação 

dos atores de  

CTI. Esses atores, por sua vez, foram caracterizados como indivíduos de perfis e origens 

heterogêneas, que atuam em ambiente de alta complexidade, dada a abrangência da Ciência, da 

Tecnologia e da Inovação.  

Além da complexidade intrínseca da CTI, quando o foco está nos subsistemas regionais, 

surgem especificidades culturais e socioeconômicas dos atores sociais das diferentes mesorregiões 

de Santa Catarina. Em que pese cada subsistema regional de CTI ser um ambiente complexo de 

atuação desses atores, outro pressuposto do modelo e de sua digitalização está na comparabilidade 

entre esses subsistemas. Para o Modelo de Coprodução criado, esse conjunto de pressupostos pode 

ser compreendido pelas quatro diretrizes representadas na Figura 34. 

Figura 34 – Pressupostos do Modelo CECTI quanto à gestão pública participativa em CTI. 

 

Fonte: Pacheco et al. (2021, p. 33). 

Como ilustrado na Figura 34, a primeira diretriz de elaboração do Modelo de Coprodução 

refere-se ao levantamento de percepções dos atores sociais a serem beneficiados. Mais importante 

do que o levantamento factual, com indicadores objetivos sobre as diversas dimensões dos 

subsistemas regionais, a análise de percepção visa criar ambiente de diálogo e alteridade entre os 

atores de cada setor socioeconômico e, ainda, que esses busquem um primeiro nível de 
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convergência sobre seu subsistema regional. Para isso, foram criados questionários estruturados 

em cada uma das dimensões de análise dos sistemas de CTI (i.e., institucionalização, infraestrutura, 

desenvolvimento regional, mercado, educação, ciência, tecnologia e inovação) e utilizadas 

dinâmicas de grupo convencimento entre os grupos de trabalho.  

Na segunda etapa, o objetivo é transformar as percepções em propostas de melhoria para 

cada um dos fatores analisados criticamente na etapa anterior. Para isso, os representantes dos 

setores acadêmico, empresarial, governamental e da sociedade civil foram convidados a gerarem, 

também por meio de diálogo e convencimento, sugestões sobre as dimensões de seus sistemas 

regionais por eles avaliadas na sessão anterior.  

Na terceira etapa, o objetivo é criar um instrumento para a gestão pública que respeita os 

resultados da coprodução das duas etapas anteriores, mas que permite ação e acompanhamento de 

todos os setores partícipes (e não apenas o governo). Para isso, em 2017, foram convidados 

representantes de 27 organizações dos quatro setores e de abrangência de atuação estadual. Com 

esta representatividade institucional dinâmica, previamente elaborada para promover a 

convergência e com base nos resultados das etapas anteriores, os grupos criaram um Mapa 

Estratégico de CTI, com 34 objetivos e mais de 60 ações estratégicas para cada uma das dimensões 

dos sistemas de CTI e aderentes à missão de governo, academia e setor empresarial, com potencial 

de beneficiar toda a sociedade civil.  

Finalmente, para que tenha um ciclo recursivo de evolução, foram seguidas as premissas 

de comparabilidade e rastreabilidade. A primeira, tanto no plano geográfico, pois todas as 

mesorregiões utilizaram a mesma referência de percepção, como temporal, dado que o modelo 

pode ser revisitado a cada edição da Conferência. 

4.2.2.1.2 Digitalização do Modelo de Coprodução 

Como indicado na etapa de identificação do problema do método DSR, diante da demanda 

por uma Conferência que realizasse seis sessões regionais on-line, a decisão foi por delimitar o 

escopo da aplicação on-line à fase de análise de percepções. Acresceu-se, no entanto, reuniões on-

line devolutivas, onde resultados comparativos entre as edições de 2021 e 2015, foram levados aos 

representantes dos grupos de trabalho, em nova sessão de discussão de resultados. Além disso, a 

sexta edição contou com uma apresentação final, em que foram apresentados os resultados 

regionais e ilustrados os impactos para o Mapa Estratégico de CTI, elaborado em 2017. Na Figura 
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35 são descritas as atividades desenvolvidas em cada uma dessas fases do Modelo CECTI, para 

sua aplicação on-line em 2021. 

Figura 35 – Visão esquemática do processo de digitalização do Modelo de Coprodução da CECTI 

 

Fonte: Pacheco et al. (2021, p. 35). 

Como indicado na Figura 35, o Modelo de Coprodução é composto por quatro etapas, 

desde a análise de percepções até o plano de reaplicação em novas edições da Conferência, com 

comparabilidades no tempo (i.e, entre cada edição) e no espaço (i.e, entre os seis subsistemas 

regionais de CTI).  

Previamente aos passos da digitalização, a equipe de pesquisadores do PPGEGC/UFSC 

revisitou o Framework de Coprodução (NASCIMENTO, 2018) e, também, realizou uma 

investigação sobre as diferentes ferramentas para a realização de eventos on-line. Uma das 

premissas era de que as ferramentas facilitassem a formação e interação de grupos, incluindo 

mecanismos de rápida configuração das equipes.  

Para a análise de percepções, optou-se pela ferramenta Survey Monkey, com questionários 

específicos com as dimensões de cada Grupo de Trabalho e versões tanto para as respostas 

individuais como para as coletivas. Para facilitar a composição dos grupos e registrar participantes, 

com informações sobre suas origens de atuação, foi utilizada a ferramenta Sympla, de inscrições 

em eventos. Além disso, para documentação nas sessões foi utilizado o Google Forms, nas 

atividades de avaliação, e o Google docs para registro e backup das discussões dos grupos, como 

estratégia de contingência.  
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Na escolha dessas ferramentas, um fator considerado foi a heterogeneidade do público 

envolvido: formação, idade, experiência profissional e familiaridade com as tecnologias digitais. 

Era imprescindível que as interfaces fossem amigáveis ao usuário, fáceis de usar e, se possível, 

familiares ao maior número de participantes.  

Assim, para a realização das sessões optou-se pela plataforma Zoom para os encontros 

com o grupo maior, abertura e fechamento dos eventos. Pela simplicidade no uso e acesso, o Google 

Meet foi a plataforma escolhida para as sessões de análise de percepção das regionais realizada 

pelos GTs. Além disso, na formação e comunicação com os GTs, tanto previamente como durante 

os encontros regionais, foram criados grupos WhatsApp. 

Como ilustrado na Figura 35, em 2021 foram realizadas sessões on-line para levantamento 

das percepções (na primeira fase da CECTI) e na apresentação e discussão de implicações 2015-

2021, em cada regional (na segunda fase da CECTI). Já o Mapa Estratégico foi apresentado em 

todas as etapas, com destaque para sua exploração expositiva na reunião de encerramento. 

4.2.2.1.3 Resultados do processo de digitalização da CECTI 

Entre os principais resultados do processo de digitalização do Modelo de Coprodução e 

de sua aplicação na sexta edição da CECTI estão os fatores que permitiram a evolução do Modelo 

de Coprodução e os resultados específicos da VI CECTI. 

Os Quadros 16 e 17, a seguir, evidenciam os principais pontos de evolução do Modelo de 

Coprodução da CECTI após sua digitalização e aplicação na sexta edição da Conferência. 
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Quadro 16 – Itens de evolução do modelo de coprodução evidenciados na 6ª edição da CECTI 

 

Fonte: Pacheco et al. (2021, p. 37). 

Como se pode ver pela síntese das evoluções, Quadro 16, a digitalização trouxe avanços 

conceituais ao Modelo de Coprodução da CECTI, especialmente, quanto à definição e aplicação 

de uma dinâmica para os grupos de trabalho, o que otimizou os tempos de discussão e o uso das 

tecnologias digitais tanto para registro como para assegurar mais assertividade e melhor uso do 

tempo durante os diálogos. 

Quadro 17 – Itens de evolução da aplicação do modelo na 6ª edição da CECTI. 

 

Fonte: Pacheco et al. (2021, p. 37). 
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Já com relação à aplicação do Modelo de Coprodução, Quadro 17, a realização on-line da 

CECTI exigiu uma mudança de programação, que se restringiu à reedição da Análise de Percepção, 

em seis encontros regionais on-line, e apresentação das comparativas 2015-2021 realizada em 

outros seis encontros regionais on-line, chamados encontros de devolutivas. As organizações hosts 

passaram a ser os Centros de Inovação, com missão mais aderente à difusão de CTI e a divulgação 

foi exclusivamente on-line.  

Com relação à aplicação das dinâmicas de grupo para as análises de percepção, foi 

definido o perfil do Mediador e Relator, que apoiaram as discussões e os registros das respostas, 

com o aporte de uma gama de ferramentas digitais. Esses dois atores foram mapeados para o 

modelo em desenvolvimento e são denominados como facilitadores e, embora tenham realizado 

tarefas diferentes, suas funções eram de moderar a atividade de coprodução.  

Entende-se pertinente comentar ainda nesta seção que além da evolução do Modelo, como 

apresentado, um outro resultado da sua digitalização e da aplicação do Modelo EEHT foi a 

realização da sexta edição da CECTI e a coprodução do novo mapeamento das percepções dos 

atores catarinenses de CTI. Foi possível a comparação com as avaliações de 2015, a análise da 

atualidade das propostas então levantadas e, ainda, a análise do Mapa Estadual de CTI, quanto ao 

seu potencial de instrumentalização das ações pró CTI em todos os setores. 

Com relação às participações na conferência, houve um leve crescimento no número de 

participantes.  

Figura 36 – Participantes da VI CECTI por região e setor de vínculo 

 

Fonte: CECTI (2021). 

Nota: A Figura 36, mostra que a sexta edição da CECTI contou com a participação de 1.276 inscritos, sendo 551 da 

academia (43%), 309 do setor empresarial (24%), 179 do setor governamental (14%), 102 da sociedade civil (8%) e 
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135 colaboradores vinculados aos Centros de Inovação (11%). A figura mostra os dados distribuídos nas 

macrorregiões. 

4.2.3. Análise e discussão dos resultados da aplicação na VI CECTI 

Como descrito, a VI CECTI já tinha referências quanto à atividade desejada, ao público 

envolvido e aos resultados desejados, contudo o desafio seria melhorar as ferramentas de apoio às 

dinâmicas de grupo e sua adaptação ao ambiente virtual, por isso o evento foi planejado levando 

em consideração as variáveis já conhecidas referentes ao ecossistema, buscando as adaptações aos 

novos elementos.  

Foram realizadas reuniões com a FAPESC, uma das instituições promotoras do evento, 

desde o mês de outubro de 2020, e, embora a agenda de encontros regionais fosse em abril de 2021, 

já em fevereiro começaram a ser treinados os consultores da Rede dos Centros de Inovação do 

estado catarinense e os mediadores que facilitariam os grupos de trabalho. Esses encontros, 

realizados em janeiro e fevereiro de 2021, foram definidos como Seminários (THIOLLENT, 2011) 

em que pesquisadores se reuniam com as pessoas que estavam vivenciando o problema.  

Sabia-se como elementos desse sistema:  

a) FAPESC e a SDE: como contratantes e proponentes do projeto; 

b) CSEE: empresa organizadora, responsável pela realização operacional do evento; 

c) EGC/UFSC: responsável pelo desenvolvimento e aplicação da metodologia de 

coprodução; 

d) Rede Catarinense de Centros de Inovação (CI): integrantes do ecossistema estadual 

com forte representação regional e ligados à FAPESC (Hosts); 

e) representantes dos quatro segmentos integrantes do ecossistema de inovação (hélices): 

líderes regionais vinculados a empresas, instituições acadêmicas, órgãos 

governamentais e sociedade civil organizada; 

f) o encontro precisaria ser virtual em função das restrições impostas pela pandemia. Já 

era de conhecimento, também, o que se esperava como resultado: 

g) um evento, com vários e curtos encontros regionais, em que os representantes das 

quatro hélices iriam discutir para, devidamente convencidos, apresentar uma análise de 

percepção atualizada com relação aos fatores relacionados a ciência, tecnologia e 

inovação no Estado, conforme o modelo de coprodução (PACHECO; SELIG, 2016). 

Com um tempo determinado, em 2015 foi realizado em 1 dia, mas, em 2021, em função 
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de ser à distância, decidiu-se fazer no período de uma manhã, quando uma equipe 

emergente, heterogênea e temporária se reuniria para coproduzir um material, cujo 

resultado seria utilizado para definir políticas, estratégias e recursos para a inovação 

catarinense. 

O desafio seria, com o auxílio da tecnologia e das ferramentas digitais, criar um ambiente 

humanizado o suficiente para, dentro do curto espaço de tempo, no máximo duas horas, uma vez 

que havia alguns protocolos a serem cumpridos, as pessoas, recém reunidas em equipe, se 

perceberem confortáveis o suficiente para compartilhar seus pensamentos e discordar caso fosse 

necessário (EDMONDSON, 1999). 

Com esses dados era possível caracterizar o fenômeno que se apresentava. A proposta era 

atualizar o modelo de coprodução com estratégias e dinâmicas que fizessem uso da psicologia para, 

embasados na ciência dos grupos, elaborar ferramentas que pudessem facilitar o trabalho coletivo. 

Diante da ausência de conceitos encontrados, desenvolveu-se um material para, a partir da 

descrição, encontrar alternativas e instrumentos. A Figura 37 apresenta uma representação desse 

sistema. 

Figura 37 – Representação do sistema da VI CECTI 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Paralelo ao processo de identificar e elaborar ferramentas para as dinâmicas dos grupos 

de trabalho, havia o desafio de capacitar os novos hosts (CI) para sensibilizar e atrair os 

representantes dos quatro seguimentos para participarem dos eventos regionais. O tema principal 

era definir estratégias de comunicação para informar, convidar e atrair, não só representantes das 

instituições, mas os representantes com o perfil adequado para a complexidade da tarefa definida. 

Outro ponto que recebeu muita atenção foi a definição das ferramentas tecnológicas que 

ofereceriam condições de realizarmos as dinâmicas adequadas e respeitassem os diferentes níveis 

de facilidades com as mídias digitais. Como o tempo era curto, não poderíamos utilizar muito 

tempo para capacitar as pessoas. Era preciso ter uma equipe de facilitadores dos grupos que pudesse 

simplificar o trabalho para os integrantes das equipes.  

Tem-se mais uma camada de informações a respeito do sistema em que se estava atuado 

e para o qual o modelo proposto supostamente deveria apresentar respostas. Alguns elementos 

caracterizavam as relações:  

a) era uma demanda da FAPESC e da SDE, isto é, uma situação emergente;  

b) os grupos de trabalho eram compostos por pessoas que representavam diferentes 

segmentos sociais, estavam em cidades distintas e poderiam ter interesses divergentes; 

c) o tempo era limitado e curto; 

d) a natureza da tarefa prescindia da interação e atuação interdependente dos integrantes 

do grupo, isto é, seriam uma equipe; 

e) ao final do trabalho todos seriam coautores da análise de percepção regional feita por 

meio do convencimento da equipe. 

Com base nas informações acima, fez-se o planejamento e alinhamento com a FAPESC. 

Durante a execução do projeto, foram feitos os ajustes necessários a cada etapa. Além do grupo 

que compôs o Seminário, EGC, FAPESC e CSEE, foram sendo incluídos, nos trabalhos 

preparatórios, a equipe de pesquisadores do EGC que realizaria a função de mediação dos GTs. 

Eles precisavam ser capacitados na metodologia e, também, nas ferramentas que seriam utilizadas 

como descrito na Figura 35. As reuniões do seminário variavam de frequência e formato, algumas 

eram informativas e outras eram de construção conjunta (grupos focais) para ajustar as dinâmicas 

e fazer melhorias. 

Os grupos focais eram gravados e ocorreram durante o treinamento dos facilitadores de 

grupo, antes do teste funcional, e continuaram acontecendo após cada evento em campo. As 
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reuniões com o grupo ocorriam no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, de forma que 

pudessem ser feitas alterações para os encontros seguintes. Nos dois últimos encontros não foi mais 

necessário realizar reuniões com o grupo, pois o modelo desenvolvido já atendia plenamente o 

objetivo proposto e a equipe percebia da mesma forma. Utilizava-se o grupo de WhatsApp para 

checar com os mediadores se havia algo que precisava ser ajustado ou se precisavam de apoio para 

algo.  O fato de serem realizados seis encontros regionais em dias diferentes permitiu momentos 

de avaliação entre cada um deles, tornando possível ajustes em cada aplicação da dinâmica, como 

prevê o método da DSR. Os facilitadores eram pesquisadores do EGC e receberam treinamento 

específico para a aplicação da dinâmica e observação dos pontos relevantes para sua avaliação e 

discussão nos grupos focais.  

Para explicitar como as ações atenderam às demandas da conferência de CTI foram 

organizados quadros com os fatores estruturais específicos desse evento. Na primeira coluna 

caracteriza-se como o fator estruturante foi tratado ou atendido na organização da sexta edição da 

CECTI e, na segunda coluna, nomeia-se os instrumentos ou as ferramentas utilizadas para o 

respectivo fator. Nessa segunda coluna, é sinalizado se o item foi atendido na realização da 

conferência. É possível observar ferramentas não aplicadas, pois a relação foi ampliada ao longo 

da pesquisa e a partir da demonstração realizada em campo. Em alguns casos, é indicado em negrito 

o local em que pode ser verificada a ferramenta ou a forma como for atendido cada item.  

Com relação à situação emergente, fator estruturante no qual as equipes são formadas a 

partir de uma demanda não planejada por elas, ou mesmo por seus coletivos, pede que seja definido 

com atenção as estratégias de comunicação e atração para o evento. Como é uma demanda externa, 

pode ser necessário um emprenho maior para atrair o público desejado, especialmente quando este 

público é mais exigente ou tem uma agenda concorrida. Nos eventos em que há remuneração 

financeira ou competição, esse item pode ser mais facilmente resolvido, contudo, quando é algo 

voluntário e não há recompensa explícita, há um empenho maior para conseguir que as pessoas 

certas participem. O Quadro 18 mostra como esse item foi tratado. 
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Quadro 18 – Situação Emergente - caracterização e ferramentas aplicadas na VI CECTI 

Situação Emergente na VI CECTI Lista de Ferramentas* 

Os participantes desejados para o evento eram 

representantes regionais, com representatividade no 

setor e na região para os seguimentos empresarial, 

acadêmico, governamental e da sociedade civil 

organizada. 

Os Host enviariam convites em nome dos Centos de 

Inovação e da FAPESC para as empresas e instituições 

de sua rede de contato, além de realizar pesquisas para 

ampliar essa rede. 

Comunicação por redes sociais e TV, estimulando e 

convidando a todos para se inscreverem gratuitamente 

em site específico para posterior análise do perfil e 

formação dos GTs conforme a representatividade 

definida no Modelo de Coprodução construído em 

2015. 

Definição do público-alvo para compor as Equipes 

EHT - OK 

Estratégias e ações de comunicação para o público-alvo 

(convite e divulgação do evento) - OK 

Convite para os coletivos de origem - OK 

Prospecto do evento com informações detalhadas - OK 

Estratégias para atingir os representantes de acordo 

com o perfil do evento – OK (embora houve 

substituições não desejadas) 

Divulgação dos benefícios em participar do evento – 

OK (poderia sem mais explicito nas vantagens para 

cada um dos envolvidos) 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

* Lista de ferramentas: a lista de ferramentas apresentada é do Modelo EETH e foi melhorada a partir da aplicação 

na VI CECTI. 

Esse item foi um dos temas mais discutidos no início dos trabalhos, especialmente nas 

reuniões de planejamento junto com a organização promotora e seus associados, os Centros de 

Inovação regionais, pois seriam eles os responsáveis por mapear as instituições, organizações e 

líderes representativos de cada setor para fazer a abordagem correta. Caso não se atraísse um 

público com volume e qualidade, o resultado não teria a consistência desejada. A comunicação 

objetiva e o alinhamento do discurso entre todos os envolvidos eram essenciais.  

O EGC, como criador da metodologia e responsável por sua adaptação e aplicação, tinha 

como responsabilidade orientar adequadamente os CI para que fizessem o mapeamento, o contato 

e a atração do público adequado. Fazer a capacitação dos consultores de inovação regional era tão 

importante quanto aplicar as dinâmicas no dia dos encontros. Além da definição do público, 

orientou-se sobre as cartas convites e seu o conteúdo e as formas de inscrição (i.e. o convite era 

para a organização, mas a inscrição de uma pessoa da organização que representaria o setor ao qual 

a organização fazia parte). A Figura 38 ilustra diferentes momentos e formas de comunicações 

entre os diferentes atores envolvidos na etapa de planejamento e realização do evento.  
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Figura 38 – Exemplos de ferramentas de comunicação na fase de planejamento 

 

 

Fonte: Arquivos da coordenação de metodologia da VI CECTI (2021). 
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Com base nas inscrições realizadas pela plataforma Sympla, eram formados os grupos 

respeitando a distribuição definida para cada grupo, evitando colocar em um mesmo grupo pessoas 

de uma mesma organização (Figura 39). 

O elemento da heterogeneidade, fator estruturante no qual as equipes são compostas por 

pessoas com perfis demográficos ou funcionais variados, de forma intencional, de acordo com a 

necessidade do propósito do evento, demanda que sejam identificadas quais as características úteis 

para compor as equipes de trabalho. Quais, entre as muitas características que existem quando se 

fala em diversidade, são imprescindíveis para alcançar o resultado desejado para o evento? Quais 

os conhecimentos, os valores, as referências culturais? É necessário algum perfil comportamental 

específico? Algum nível de liderança ou relevância social, profissional, intelectual? Quantas 

pessoas são necessárias para compor a equipe? Qual a composição ideal de cada elemento? 

Para atender a essa questão é profícuo pensar não somente na diversidade dos perfis, mas 

quais as melhores formas de trabalhar com as pessoas que possuem essas características. Há risco 

de conflito ou falte de? Além dos atributos mapeados, pode haver outros que não foram 

identificados e aparecerão durante o trabalho de coprodução? Algum dos perfis pode intimidar 

outros e será necessário definir estratégias para mitigar esse risco?  

A equipe heterogênea é composta por qualidade e quantidade e isso importa para o 

resultado, por isso é importante que o grupo utilize essa diversidade para realizar a coprodução, 

envolvê-los e estimular para que isso aconteça é mandatório. Para responder a essa questão, deve 

ser definida uma estratégia para assegurar que não só a organização do evento e os facilitadores da 

equipe trabalhem nessa direção. É precioso que a própria equipe se comprometa com isso e respeite 

esse fator. O Quadro19 descreve como esse item foi tratado. 



164 

 

Quadro 19 – Heterogeneidade - caracterização e ferramentas aplicads na VI CECTI 

Heterogeneidade na VI CECTI Lista de Ferramentas* 

Para atender ao objetivo de elaborar uma análise de 

percepção regional, com relação aos fatores que 

impactam nas iniciativas de ciência, tecnologia e 

inovação do estado, entendeu-se que seria necessário 

ouvir representantes estratégicos de cada região do 

estado de SC, dos setores empresarial, acadêmico, 

governamental e da sociedade civil organizada (quatro 

hélices). 

Diante das questões a serem respondidas era importante 

que os representantes fossem pessoas com 

representatividade e liderança no setor, além de ter 

conhecimento das questões que seriam discutidas (i.e. 

institucionalização, infraestrutura, desenvolvimento 

regional, mercado, educação, ciência, tecnologia e 

inovação). 

Os GTs seriam formados por até 10 integrantes, sendo 

3 dos segmentos com mais influência nos sistemas e 1 

integrante da sociedade civil organizada. 

Sabia-se que poderia haver divergências em alguns 

pontos como consequência das possíveis diferenças nas 

visões de mundo e interesses. A orientação era 

agradecer aquela participação e perguntar se alguém via 

de outra forma; convidar para ouvir outro ponto de 

vista; ou lembrar que o grupo era heterogêneo e isso era 

valoroso para o trabalho que se estava fazendo. 

A programação do evento, previa um momento de 

apresentação dos membros da equipe, já denominando-

os conforme seu papel na discussão: representante 

empresa, academia, governo ou sociedade civil 

organizada.  

No treinamento, os facilitadores e relatores foram 

orientados a nominar e destacar durante a dinâmica o 

setor que estava sendo representado, mais do que a 

pessoa que falava. 

Critérios para a definição dos coletivos de origem 

heterogêneos intencionais conforme o propósito do 

evento. - OK 

Critérios de seleção dos representantes dos coletivos 

identificados. - OK 

Critério de composição das Equipes EHT (número de 

integrantes, representatividade entre o(s) fator(es) de 

heterogeneidade, variações possíveis etc.). - OK 

Caracterização do perfil geral dos integrantes das 

Equipes EHT e possíveis divergências entre eles. - OK 

Roteiro para o facilitador indicando os fatores de 

heterogeneidade intencionais mapeados para a 

coprodução e o papel de cada um no processo. – OK 

(setores das quatro hélices) 

Estratégias de intervenções para gestão de conflitos, 

estímulo ou redução das divergências, ou outros 

possíveis comportamentos do grupo. - OK (manual de 

contingências) 

Treinamento dos facilitadores para aplicar as 

estratégias de gestão de conflitos e imprevistos. - OK 

(manual de contingências) 

Técnicas para reconhecer e evidenciar na equipe a 

heterogeneidade dos integrantes e de sua importância 

para o resultado. - OK (roteiro da dinâmica)  

Treinamento dos facilitadores para identificar novas 

variáveis de heterogeneidade não pré-definidas caso 

isso afete o resultado. - OK (manual de 

contingências) 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

*  Lista de ferramentas: a lista de ferramentas apresentada é do Modelo EETH e foi melhorada a partir da aplicação 

na VI CECTI. 

Uma das estratégias para ajudar na conscientização da importância dos diferentes perfis 

era explicitar e comunicar, em todas as oportunidades, a metodologia e como eram compostos os 

grupos. O conjunto de estratégias ia reforçando nas pessoas envolvidas a visão multi e 

interdisciplinar que caracteriza a metodologia de coprodução da CECTI: divulgação da 
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metodologia, roteiro de trabalho, alinhamento no início de cada encontro (Figura 39 e 42) e um 

vídeo em forma de vinheta para apresentar a metodologia (Figura 40). 

Figura 39 – Prints de tela do momento de apresentação dos GTs. 

 

Fonte: CECTI (2021). 

 

Figura 40 – Imagens do vídeo de apresentação da metodologia de coprodução. 

 

Fonte: CECTI (2021). 

A respeito do fator tempo limitado em função de se ter um prazo determinado e fixo, cuja 

duração varia de minutos até, no máximo, dias, é vital pensar estratégias que visem auxiliar na 

integração do grupo, no entendimento do processo por parte das pessoas ou mesmo onde elas 

podem encontrar ajuda para isso se for necessário. Quanto menor o tempo, mais facilitado e 

orgânico precisa ser esse processo de ambientação para que mais rapidamente as pessoas se sintam 

confortáveis para participar da atividade em si. A literatura indica que mais importante do que o 

montante do tempo disponível, é como ele é utilizado pelas pessoas rumo à realização da tarefa em 



166 

 

si (GERSICK, 1988; WAGEMAN; GARDNER; MORTENSEN, 2012). O Quadro 20 descreve 

como esse item foi abordado. 

Quadro 20 – Tempo limitado - caracterização e ferramentas aplicads na VI CECTI 

Fator Tempo Limitado - VI CECTI Lista de Ferramentas* 

Foi elaborada uma agenda na qual constava a atividade, o horário 

de início e fim, além do tempo de cada tarefa. Todos os 

facilitadores e relatores foram capacitados e conheciam as etapas 

de trabalho, além de suas responsabilidades em cada momento do 

evento. 

Foi solicitado, para organização do evento, cronômetros em todas 

as salas virtuais. 

Os facilitadores sabiam quanto tempo tinham para cada questão e 

compartilharam com a equipe a responsabilidade por discutirem 

seus pontos de vista e ainda assim cumprirem o tempo. Todos 

eram corresponsáveis por facilitar a comunicação e respeitar o 

tempo. 

No início dos trabalhos era apresentada a agenda da manhã e, nos 

GTs, os facilitadores relembravam as etapas e os tempos 

disponíveis. 

Quando o tempo estava adiantado ou havia alguém mais falante, 

o facilitador fazia um resumo dos que já tinham falado e 

perguntava se isso representava a opinião do grupo. Outra forma 

era perguntar: alguém tem algo diferente para dizer? 

Cronômetro visível. - OK (Figura 41) 

Roteiro das atividades com a programação 

do tempo. - OK (agenda e roteiro de 

atividades) 

Regras explícitas para todos os integrantes 

(tarefa, etapas e resultados esperados). - OK  

Avisos periódicos do tempo restante. - OK 

(manual de contingências) 

Estratégias para assegurar a disciplina na 

execução das etapas para realização da 

tarefa. - OK  

Domínio do roteiro e ou dos instrumentos 

de coprodução (Facilitador). - OK (manual 

de contingências) 

Estratégias e diretrizes para estimular ou 

interromper a fala (facilitador). - OK 

(manual de contingências) 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

*  Lista de ferramentas: a lista de ferramentas apresentada é do Modelo EETH e foi melhorada a partir da aplicação 

na VI CECTI. 
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Figura 41 – Cronômetro à vista durantes as sessões de análise de percepção. 

 

Fonte: CECTI (2021). 

A variável tempo limitado (e curto) é uma das mais importantes na caracterização da 

Equipe EHT pois, no entendimento tradicional das equipes, o tempo é condição para melhor 

desempenho, sem falar na necessidade de tempo para conhecer-se mutuamente e poder confiar nas 

pessoas. Para responder a essa questão foram pensadas a estrutura, a organização, as regras do jogo 

e a explicitação dos combinados, o que parece contribuir para o cumprimento da tarefa 

(VALENTINE; EDMONDSON, 2015). Para auxiliar no treinamento e no apoio à equipe de 

trabalho, foi elaborado um Manual de planejamento e contingência que teve várias edições 

(APENDICE E). 

Notou-se que a variação de minutos para horas já acrescenta ou retira uma pressão diferente 

na realização das tarefas. Nem todos os GTs conseguiram realizar a discussão dentro dos 90 

minutos propostos, contudo, um representante do grupo saia para representá-los na mesa de diálogo 

posterior, e os mediadores ficavam até finalizar a análise de todos os fatores a serem analisados 

pelo grupo. Os facilitadores e relatores, por sua vez, informaram que a cada dia estavam mais 

confiantes com a metodologia e com as ferramentas utilizadas. Segundo a percepção e o relato dos 

próprios facilitadores nos grupos focais de avaliação dos encontros, eles foram melhorando seu 

desempenho a cada evento. Os relatores também eram rotativos e trabalhavam com diferentes 

facilitadores. Como os grupos eram diferentes a cada dia, não é possível afirmar se o treino e maior 

habilidade do facilitador e do relator seria suficiente para cumprir o prazo, caso se fizesse a 

dinâmica novamente com o mesmo grupo. 



168 

 

A estrutura elaborada para o evento pode ser verificada nas ferramentas como o Manual de 

Planejamento e Contingência e o Roteiro e Dinâmica para a Regional (APÊNDICE E) 

representados nas Figuras 42, 43 e 44. 

Figura 42 – Roteiro e dinâmicas aplicadas na VI CECTI. 

 

Fonte: VI CECTI (2021). 

Figura 43 – Manual de apoio para os mediadores e relatores da VI CECTI. 

 

Fonte: VI CECTI (2021). 
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O quarto elemento analisado, considerado como estruturante do sistema da conferência de 

CTI, é a natureza da tarefa. O tipo de trabalho realizado é caracterizado como uma atividade de 

criação ou produção de conhecimento coletivo, cujo resultado é passível de propriedade intelectual 

(Quadro 21).  
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Quadro 21 – Natureza da tarefa - caracterização e ferramentas aplicadas na VI CECTI 

Fator Natureza da Tarefa - VICECTI Lista de Ferramentas*  

Em função do evento ser virtual, o programa inicial 

da metodologia de coprodução foi reduzido para 

ficar somente no levantamento de percepção. Os 

questionários foram disponibilizados em uma 

plataforma on-line agilizando o acesso a todos os 

participantes e a organização do evento. 

Os papéis foram desde o início definidos e 

explicitados para que as pessoas pudessem mais 

rapidamente se localizarem na atividade e na 

equipe. 

Com relação a autogestão, a metodologia de 

coprodução tinha oito fatores que precisavam ser 

avaliados por dois grupos cada, isto é, todos os 6 

grupos, das seis regionais precisavam finalizar a 

análise, e participar da mesa de diálogo ao fim da 

manhã, isso fez com que se optasse por ter um 

mediador em cada GT dando o ritmo de trabalho. 

Não havia a opção de algum GT não ocorrer. 

Como o tempo seria curto (média de 6 min/questão) 

entendeu-se que cada equipe precisaria de um 

mediador e um relator. O primeiro, orientando e 

dando o ritmo da discussão e o segundo fazendo o 

registro dos pontos importantes para a análise 

posterior dos resultados. 

Foi combinado o que era importante, ou não, 

constar nos registros e como os registros deveriam 

ser feitos para evidenciar a percepção de cada perfil 

(heterogeneidade). 

Os mediadores eram todos pesquisadores do 

EGC/UFSC, pois havia necessidade de terem algum 

conhecimento sobre o tema e na condução dos 

grupos, já os relatores eram integrantes da rede de 

inovação das regiões, conheciam o público 

convidado e tinham sido responsáveis pelos 

convites. 

Foram realizados três treinamentos com a equipe de 

mediadores e relatores, todas virtuais e utilizando 

diferentes plataformas. Os treinamentos foram com 

uma sequência de: informar sobre o processo e as 

ferramentas; praticar discutir a prática; e praticar 

novamente com melhorias. 

Definição de tarefa factível no tempo disponível. - OK 

Definição de papéis e responsabilidades. - OK 

Definir o grau de autonomia e autogestão da equipe 

para o uso adequado dos perfis heterogêneos no evento 

(Ex.: a competitividade gera maior interesse dos 

membros da equipe, enquanto em um evento com perfil 

mais colaborativo, o interesse maior pode ser por parte 

da organização). - OK 

Definir grau de risco para o atingimento dos resultados 

de 100% das equipes. - OK 

Dinâmicas e técnicas que promovam a coprodução. - 

OK 

Agenda de atividades. - OK (Dinâmica Análise de 

Percepção dos GTs) 

Roteiro ou instrumento norteador para a atividade 

proposta (ex. questionário, canvas, pitch, plataforma, 

atividade distribuída em etapas e tarefas parciais). – OK 

(Questionário escala Likert – Modelo Coprodução) 

Definição das funções e do número de facilitadores para 

o evento e, se necessário, para cada equipe. - OK 

(manual de contingências) 

Caracterização do perfil dos facilitadores por equipe ou 

por evento. - OK 

Técnicas e estratégias para que o facilitador possa 

auxiliar a equipe na atividade de coprodução 

(Perguntas, exemplos, atitudes, comunicação não 

verbal). – OK (manual de contingências) 

Treinamento do facilitador conforme as técnicas 

definidas para o evento, visando assegurar seu bom 

desempenho. – OK (manual de contingências) 

Teste piloto das atividades e técnicas (validar as 

dinâmicas e treinar os facilitadores). – OK  

Recursos para assegurar a fidelidade dos integrantes e 

dos facilitadores ao seu papel na equipe e no evento. – 

OK (pode ser melhorado) 

Contrato de respeito mútuo e atenção a opinião de 

todos. – OK  

Acordo de corresponsabilidade na atenção com o tempo 

e com a participação de todos. – OK  

Definição e divisão das tarefas sempre que necessário. – 

OK (i.e. facilitador e relator) 

Exemplos práticos de participações bem-vindas e que 

contribuem para a atividade do evento. – OK  

Exemplos do que não fazer. – OK  

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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*  Lista de ferramentas: as ferramentas listadas são com base no Modelo EETH e foi melhorada a partir da aplicação 

na VI CECTI 

Esse elemento é aquele no qual fica caracterizada a atividade de coprodução. A VI CECTI 

tinha uma atividade que fazia uso de Equipes EHT pois ela podia, mesmo que com desafio e alguma 

pressão de tempo, ser realizada no tempo definido, necessitava do conhecimento de diferentes 

perfis – análise de percepção da equipe sobre dois fatores relacionados ao ecossistema de inovação 

da região. Além da equipe ser composta por diferentes segmentos sociais, ela tinha pessoas de 

diferentes cidades da região, uma característica de heterogeneidade que, em alguns grupos, mostrou 

ser importante destacar, a exemplo da realidade de cidades como Joinville, Jaraguá do Sul e São 

Bento que, embora pertencentes a uma mesma região, destacavam panoramas muito diferentes. 

Essa situação foi observada, também, em Lages e Correia Pinto, para citar outro exemplo.  

Figura 44 – Ilustração do nível de detalhamento da dinâmica 

 

Fonte: VI CECTI (2021) (Íntegra no APÊNDICE G). 

A tarefa consistia em juntos, construírem um entendimento, elaborando uma percepção 

coletiva, destacando as caraterísticas singulares dentro da regional. Era uma produção coletiva, na 

qual todos tinham corresponsabilidade. Usando palavras de uma das pessoas entrevistadas que 

participou do evento: “todos estavam ali por uma visão comum, contribuir para o crescimento da 

rede, do ecossistema e acelerar o desenvolvimento e inovação do estado. Era por uma causa” 

(Entrevistado INT1). O que foi produzido gerou informação, ofereceu experiências, geração de 
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conhecimento para os participantes e expectadores. Há coautoria no conteúdo disponibilizado nas 

mesas de diálogo e nos relatórios finais de cada região e do estado.  

O quinto fator analisado é o de ter o resultado de propriedade intelectual, isto é, ser um 

evento no qual as pessoas têm clareza com relação às diretrizes de propriedade industrial 

(coprodução) ou direito autoral (cocriação) sobre o resultado do trabalho coletivo. Esse é o quinto 

elemento que descreve a estrutura do sistema em análise. No caso da VI CECTI, o resultado é de 

cocriação, isto é, passível de direito autoral em função da coautoria. Não chegou a ser um evento 

no qual o resultado tenha gerado um produto passível de comercialização ou propriedade industrial. 

Além do conteúdo gerado pelas discussões e pelo registro da relatoria, os capitais relacional e 

intelectual são resultados observados, que, possivelmente, não podem ser constatados como 

resultado do evento, e esse seria um tema interessante de ser investigado em futuros trabalhos. O 

Quadro 22 expõe as ferramentas para o fator “resultado de propriedade intelectual” e indica como 

ele foi trabalhado na CECTI. 

Quadro 22 – Resultados de Propriedade Intelectual - caracterização e ferramentas aplicadas na VI CECTI. 

Fator Resultados de Propriedade Intelectual - VI 

CECTI 

Lista de Ferramentas* 

Os resultados previstos pelo promotor do evento e 

alinhados com os responsáveis pela organização e 

aplicação da metodologia estavam claros: cocriar a 

análise de percepção das seis macrorregiões do Estado; 

apresentar as discussões abertas ao público; as mesas 

redondas ao final das sessões fechadas de análise de 

percepção regionais; os relatórios comparativos que 

estão disponíveis para consulta da comunidade4; livro 

de apresentação do evento. 

Além dos editais para a realização do evento, e do 

aceite em participar do evento de das pesquisas dele 

originadas não foram realizados contratos específicos 

com os participantes. Em conversa com alguns dos 

colegas mediadores notou-se que não se tinha clareza 

do produto de coautoria que foi gerado pela VI CECTI.  

Diretrizes de direitos e deveres pré e pós-evento. 

Comunicação das diretrizes sobre os resultados 

esperados, direitos e deveres para todos os atores 

envolvidos. 

Critérios de qualidade para o resultado esperado. – OK 

Avaliação dos resultados (Banca, Jurados, Investidores 

anjos, mesa de discussão). 

Acordo de participação e de coprodução. 

Acordo de direitos autorais ou propriedade industrial. 

Termo de compromisso. 

Termo de confidencialidade. 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

*  Lista de ferramentas: a lista de ferramentas apresentada é do Modelo EETH e foi melhorada a partir da aplicação 

na VI CECTI. 

 
4 https://conferenciacti.sc.gov.br/      
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As sessões de análise de percepção foram realizadas de forma fechada e não foram 

gravadas. Seus resultados foram registrados pelos relatores e com o aval do grupo. Esses dados 

foram analisados pela equipe da coordenação da metodologia do evento que, com base neles, gerou 

os relatórios regionais e o relatório final. Foi possível, com eles, fazer a análise comparativa entre 

2021 e 2015, justificar a mudança ou manutenção dos dados e gerar os gráficos com os dados de 

toda região e estado. Como cada grupo fazia a análise de dois dos oito fatores, sua coprodução 

como equipe foi parte dos dados finais. A Figura 45 mostra o registro parcial de uma das sessões 

de análise de percepção, para exemplificar o material cocriado pelos GTs e uma imagem dos dados 

apresentados no relatório final referente ao fator Mercado.  

Figura 45 – Exemplo de um registro de GT (relatoria) e do resultado apresentado na VI CECTI 

 

Fonte: CECTI (2021).  

Com relação ao item resultado de propriedade intelectual, na sexta edição da CECTI, o 

entendimento é de que “ao ir para a plenária, concordou-se que o que fosse apresentado era o 

resultado do grupo, então não tem mais propriedade intelectual, mas há a cocriação. Os gráficos 

gerados são o resultado da cocriação e a autoria é da FAPESC que promoveu o evento” 

(entrevistado ED1).  
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4.3 ANÁLISE DE VIABILIDADE E CONTRIBUIÇÃO DO MODELO CONCEITUAL 

Nesta sessão apresenta-se os resultados referentes ao terceiro objetivo específico que visa 

analisar a viabilidade e contribuição do modelo de coprodução de Equipes EHT. Para cumprir 

como essa meta parcial, foram realizadas oito entrevistas semiestruturadas com pessoas que 

participaram em eventos de coprodução de curta duração nos quais foram utilizadas equipes 

caracterizadas como emergentes, heterogêneas e temporárias. 

4.3.1 Entrevistas semiestruturadas 

Com o objetivo de verificar se o modelo aqui proposto era aplicável a mais de um tipo de 

evento de coprodução de curta duração foram incluídas, nas entrevistas, pessoas que participaram 

de diferentes tipos de eventos: conferência de CTI, Hackathon e Startup Weekend. Destaca-se 

como principais diferenças entre esses eventos o elemento competição e o resultado passível de 

propriedade industrial, que geralmente estão presentes nos dois últimos tipos de eventos citados. 

Entendeu-se que ter essas referências permitiria verificar se o modelo era aplicável somente à 

condição na qual foi realizado o teste funcional ou poderia ser estendido aos contextos de eventos 

Hacks.  

Dos oito entrevistados, sete participaram de mais de um tipo de evento, edição ou encontro, 

o que permitiu, a eles, responder as questões tendo como referência o contato com mais de uma 

equipe emergente, heterogênea e temporária (Quadro 23) ou tipo de Equipe EHT.  

Quadro 23 – Caracterização dos entrevistados  

Ator representado  Código  Evento/Ano 

Especialista de domínio ED1 CECTI edições 2015 e 2021 

Especialista de domínio ED2 Hackthons (mais de 8 eventos) 

Facilitador (mediador) F1 VI CECTI 2021 (6 encontros) 

Facilitador (mediador) F2 VI CECTI 2021 (6 encontros) 

Facilitador (mentor) F3 Alguns Hackthons em 2018 e 2019 

Integrante de Equipe EHT Int1 VI CECTI 2021 e Hackathon TRT 2019 

Integrante de Equipe EHT Int2 Hackathon RH 2022 

Integrante de Equipe EHT Int3 Startup Weekend 2016 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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As entrevistas foram realizadas ao longo do mês de abril, de forma virtual e, para a seleção 

dos participantes, utilizou-se a técnica snowboll. Para o perfil de facilitador, foram entrevistadas 

três pessoas, sendo que a primeira (F1) foi também o “piloto” do roteiro de entrevista. A terceira 

entrevista de facilitador (F3) iniciou como sendo uma indicação para o perfil de especialista de 

domínio, contudo, no decorrer da conversa, percebeu-se que sua experiência atendia melhor ao 

papel de facilitador.  

Além do Piloto realizado para validação do roteiro de entrevista, a representação do 

modelo e suas técnicas indicadas como mecanismos foram sendo melhoradas a cada entrevista, e, 

como prevê a DSR e a pesquisa ação, o artefato foi sendo aprimorado de forma a atender melhor a 

necessidade de resolução do problema analisado inicialmente. 

Em alguns dos casos, os entrevistados tinham participado tanto de uma conferência de 

CTI quanto de hackathons, o que auxiliou na análise e propiciou uma troca de ideias mais ampla 

para a elaboração e melhoria do modelo proposto, fazendo uma reflexão com base nas 

características dos dois eventos. É importante informar que, no caso do entrevistado F3, o tempo 

da entrevista foi dedicado à discussão do modelo em si, por isso, nem todas as questões do roteiro 

previsto foram respondias. Para a entrevista com ED2, não foi possível conciliar a agenda, em 

consequência, as questões foram respondidas por áudio e de forma assíncrona. O roteiro de 

entrevista (APENDICE D) previa apresentação inicial dos conceitos, as questões abertas e, na 

sequência, apresentava-se o modelo e a lista de ferramentas propostas para cada fator.  

Os entrevistados assinaram o TCLE (APENDICE B) e autorizaram a gravação das 

conversas. Foram registrados os pontos principais, em cada entrevista, e documentado por via 

eletrônica. Neste documento de tese são apresentadas algumas das falas dos entrevistados com a 

utilização de seus códigos. Na discussão dos resultados, sempre que é utilizada uma fala exata, o 

texto é colocado entre aspas. 

Para apresentar os dados e a análise das entrevistas utilizou-se a mesma lógica da 

apresentação e discussão dos dados da aplicação do Modelo Conceitual na CECTI. Os dados foram 

organizados e categorizados (CRESWELL, 2010) conforme os fatores estruturantes do modelo em 

desenvolvimento, uma vez que são eles que representam as principais características do sistema 

em análise: situação emergente, heterogeneidade, tempo limitado, natureza da tarefa e resultado 

passível de propriedade intelectual. As entrevistas foram realizadas respeitando uma sequência e, 

para cada perfil, foram realizadas questões diferentes embora o foco fosse o mesmo: saber como 
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cada um dos perfis percebia aquele fator específico. No Apêndice C são apresentadas todas as 

questões conforme o perfil entrevista.  

Com o resultado das entrevistas, espera-se verificar situações e técnicas que atendam às 

características do fator analisado, confirmar se as técnicas e instrumentos propostos pelo Modelo 

Conceitual contemplariam essas necessidades e, se possível, acrescentar instrumentos e 

ferramentas que poderiam compor o modelo em desenvolvimento. 

Nesse processo, seria contemplado, também, a confirmação dos elementos propostos na 

representação do modelo. Partiu-se do princípio de que, ao responder as questões, o entrevistado 

estava confirmando a existência, ou não, daquele elemento e quanto ele era evidente no contexto 

analisado. O fato de não saber responder à questão, era um indício de que aquele item não estava 

presente no evento analisado ou não ficou explícito para o participante entrevistado. Quando mais 

de uma pessoa do evento foi entrevistada foi possível verificar que as duas coisas aconteciam. 

Na sequência, são apresentados os resultados gerais das entrevistas para cada fator 

investigado. 

4.3.1.1 Situação emergente 

As questões utilizadas para investigar a percepção dos atores, tendo como base os eventos 

em que participaram, com relação aos elementos da situação emergente, são apresentadas no 

Quadro 24. Esse fator é aquele que está associado ao fato de as equipes serem formadas a partir 

de uma demanda não planejada por elas, ou mesmo, por seus coletivos.  

Quadro 24 – Questões de entrevista por perfil para a situação emergente 

Ator Entrevistado Questões Referentes à Situação Emergente 

Integrante de Equipe  1. Como você soube do evento de coprodução? Teve algum convite? 

2. O que lhe fez se interessar pelo evento? 

3. Era uma equipe recém-formada?  

4. O que fez com que as pessoas participassem e se engajassem nas atividades? 

Facilitador 1. Como era feito o engajamento dos participantes das equipes durante as atividades? Era 

preciso cuidar disso? 

2. Como foi sua capacitação e preparação para ser facilitador (mentor, mediador, 

animador) do evento? 

Especialista de Domínio 1. Como foram definidas as áreas de especialidade, conhecimento ou domínios 

representados pelos integrantes das Equipes? 

2. De que forma o objetivo do evento (resultado esperado da coprodução) influenciou a 

definição das áreas de especialidade, conhecimento ou domínios dos integrantes da 

Equipe (perfil dos integrantes)? 

3. Como foi feita a atração do público definido para composição das equipes do evento? 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Nesta apresentação e discussão dos resultados não serão elencadas todas as questões, e 

sim os tópicos que foram trazidos em mais de uma entrevista e que mostram relação com os pontos 

propostos pelo modelo e suas ferramentas. Ao longo do texto são incluídas algumas falas que 

ilustram a conclusão ou reflexão apresentada. 

A atração era feita por meio das mídias digitais e dependia do objetivo do evento para 

definir como atraí-los. O primeiro ponto a ser definido é o objetivo do evento. Notou-se que há 

uma variação entre o perfil dos integrantes procurado pelos organizadores dos hackathos e os 

integrantes das equipes da CECTI. Nessa última, os convites são direcionados a instituições e 

organizações que tenham representatividade em sua região.  

Por meio de convites de representatividade na sociedade. Tinha uma influência grande o 

fato de quem estava no comando daquele processo regional. Era levado em consideração 

a liderança e a influência social dos atores em cada região. O capital social e relacional é 

muito importante para o resultado esperado na CECTI. O EGC [especialista de domínio] 

definiu o perfil adequado, e a FAPESC [promotora do evento], optou, em 2015, pela 

parceria com universidades em cada local de realização do encontro e, em 2021, contou 

com a Rede dos Centros de Inovação, que conheciam os atores regionais para fazer os 

convites. Eles foram enviados para as instituições (Governo, Empresas, IES e ONGs) e 

estas indicavam pessoas. Em alguns casos direcionou-se os convites para a pessoa líder da 

organização. (...) Quando se fala da coprodução na sociedade, o capital social do líder [ou 

dos integrantes do grupo que está coproduzindo] importam para a atração. Tendo pessoas 

de referência no evento, e nos grupos, mais fácil de atrair outros os participantes. (ED1). 

Além disso, busca-se por líderes e profissionais com maior senioridade e conhecimento 

do negócio quando se trabalha com a sociedade, pois é muito importante a liderança reconhecida 

dos participantes (ED1). Como afirmou F1, “vieram substitutos e eles não sabiam responder as 

questões, então não tinha muito como incentivar a participação deles”. Os convites são, por isso, 

direcionados às instituições e seus líderes, embora apareçam pessoas com um perfil adequado, que 

não tenham vindo oficialmente convidadas pela organização, como foi o caso da pessoa 

entrevistada INT1.  

Nos eventos Hacks, a atração é, principalmente, realizada por mídias digitais e editais, e 

busca por profissionais e universitários com formação específica, tendo como maior público os 

jovens graduandos (ED2), 

A atração do público do evento, é feita de diferentes formas. A primeira forma é feita 

sempre um edital público. Falando das equipes, elas se inscrevem a partir desse edital. A 

gente abre vagas para as 4 áreas ou mais, depende de cada evento. Por exemplo no TRT 

teve design, tecnologia e negócios e mais a área jurídica. Então foram 4 áreas que foi feito 

o chamamento público por meio de edital. A gente também tem que fazer um movimento 

muito forte com a os parceiros do evento e com as universidades. Então a gente começa a 
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contratar as universidades também. Esse é o é o movimento de atração, dessas equipes. 

(ED2). 

Algumas falas que ilustram como os integrantes ficaram sabendo dos eventos. Eles relatam 

saber do evento pelas redes sociais ou pelo grupo (coletivo) do qual faziam parte:  

Não recebi convite específico, como atuo na área de inovação, costumo acompanhar as 

redes sociais e os perfis da FAPESC e de docentes do EGC. Para a CECTI soube do 

evento, me inscrevi e fui selecionada. Para o Hackathon, fiz a inscrição a partir do edital 

(https://hackathon.trt12.jus.br/) e fui selecionada. Até onde sei, minha instituição de 

ensino não recebeu o convite para o evento da CECTI. Entendo que fui por conta própria, 

como docente, representar a academia. (Int1). 

Foi moda na temporada. Eu já conhecia de outros lugares onde o Startup Weekend havia 

sido realizado. Um amigo havia participado e ganhado. O evento foi muito divulgado na 

época e era uma oportunidade interessante para quem estava no ecossistema de Inovação. 

Eu já havia feito 1 ano de aceleradora para a e outro evento de um ano do SEBRAE. Fazer 

o Startup weekend foi meio natural, já estava envolvida, quando vi a divulgação para 

inscrição, fui lá e fiz. (Int3).  

Eu estava procurando eventos de minha área, RH e Recrutamento e seleção no Google e 

me deparei com esse evento. Tive interesse e me inscrevi. Era gratuito. Na minha 

percepção o evento era só para pessoas de RH, não notei que a inscrição poderia ser feita 

por pessoas de outras áreas. Talvez a divulgação fosse feita de forma direcionada, e eu, 

como sendo de RH, só vi a divulgação para gestão. Não havia pré-seleção, era só se 

inscrever. (Int2). 

Nota-se que o “coletivo” pode ser o meio profissional do qual o integrante faz parte: 

ecossistema de inovação, contatos da universidade em que estudou ou área de RH.  

O que parece ter motivado a participação das pessoas era o desafio de ganhar: “Eu acho 

que eu queria ganhar. (Risos). Era uma competição e o modelo do evento abre inscrição para tipos 

de profissionais: programador, gestão e design. Há um número limitado de inscrições e é pago. 

Não muito caro” (Int3); ou “a oportunidade de fazer contatos, fazer networking com pessoas e 

empresas, ampliar a visão” (Int2) e conhecer a metodologia como afirma Int1: “o Hackathon me 

atraiu pois eu só ouvia falar, e queria ver como era, seria importante para minhas aulas ter essa 

experiência".  

Segundo o relato de todos os entrevistados, a formação das equipes era realizada sempre 

no início do evento. Havia uma inscrição prévia, mas as pessoas só ficavam sabendo quem eram 

seus colegas e a qual equipe pertenciam no dia do evento. As técnicas para isso variaram. Houve a 

seleção aleatória, em que a organização separava por grupo profissional e ia apontando para as 

pessoas quem estaria na equipe 1, 2, 3, e por aí vai (Int2). A inscrição na ideia de interesse: após a 

apresentação de pitch de ideias a serem trabalhadas no evento, os integrantes indicavam que tinham 
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interesse em contribuir para aquela ideia (Int3). A formação da equipe ocorreu pela organização do 

evento, que agrupou os perfis mais heterogêneos e, após a inscrição, os integrantes receberam o 

contato, via WhatsApp, informando a qual equipe pertenciam, e foram direcionados para a sala de 

trabalho específica da sua região (Int1).  

Com relação ao engajamento para participar das equipes parece que, na fala de uma pessoa 

que vivenciou os dois eventos, “o Hackathon foi um pouco mais desafiador que a CECTI, pois 

havia uma variação maior na idade, eram pessoas muito jovens, alguns imaturos. Havia conflitos 

de idade e diferentes perfis entre os servidores e os ‘convidados’ para o evento” (Int1). Ainda 

durante sua entrevista, destacou a diferença de na CECTI as pessoas estarem para colaborar, por 

terem um ideal coletivo de contribuir para o ecossistema catarinense de inovação, enquanto no 

Hackathon o objetivo era individual, era competitivo. Mesmo entre os membros da equipe, era 

cada um por si. O foco era ganhar. 

O papel dos facilitadores parece ser similar, embora haja diferentes estratégias e 

composições. Em ambos os eventos havia mais de um tipo de facilitador. Na CECTI havia o 

mediador e o relator (ED1, F1, F2 e Int1), enquanto nos Hackathons havia os mentores, 

facilitadores e animadores (ED2, F3, Int2 e Int3). Todos eles tinham como responsabilidade 

auxiliar as equipes a atingirem seus resultados.  

Vale destacar, aqui, algumas características específicas de cada tipo de evento. Na CECTI 

o foco estava em realizar um trabalho com o fortalecimento do senso coletivo e, com a integração 

da equipe, seria possível cada um trazer sua visão singular e representar o papel social que lhe cabia 

(empresa, governo, educação ou sociedade civil). Sabia-se que poderia haver opiniões divergentes 

e necessidades individuais que, se não fossem conduzidas de forma adequada, consumiriam tempo 

nas discussões, sem agregar para o resultado. Além disso, era importante que todos os grupos 

finalizassem sua tarefa. O fato de o tempo ser bem reduzido (média de 4 minutos por questão) e o 

evento ser virtual, fez com que se optasse por cada GT ter seus facilitadores (mediador e relator) 

presentes durante toda a atividades (ED1). Houve ainda a atenção com a capacitação dos 

facilitadores para conduzir as atividades de forma a gerar um senso de respeito mútuo: “nas 

orientações passadas aos mediadores, era explícita a preocupação em se manter a cordialidade e o 

respeito entre as pessoas apesar das diferentes visões de mundo e interesses entre os setores sociais” 

(F1). 
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Já para os Hackathons, os facilitadores eram formados por grupos diferentes, alguns já 

capacitados na metodologia e vinculados à equipe organizadora e outros que são contratados, a 

cada evento, para atender a demanda específica de cada tema. “Fui mentor, e havia diferentes 

mentores, cada um com formação específica. Havia também os animadores, que circulavam mais 

entre os grupos para ir informando sobre as tarefas e os prazos” (F3). Esses são capacitados 

também, mas para a parte técnica que lhes cabe. Suas técnicas estão voltadas a uma abordagem 

mais socrática, de perguntar mais do que responder (ED2). Com relação a atração e composição 

dos mentores para os Hackathns: 

Ele é feito o por convite, né? Então a gente conhece as pessoas do ecossistema e vai 

convidando. No caso das três áreas principais: design, tecnologia e negócio na área 

específica do desafio, por exemplo, TRT tinha também o jurídico. A gente conta com o 

apoio da casa, né? Então a gente faz um filtro com eles. Convida, os mentores. A gente 

faz uma formação para que eles entendam o que é mentorar. Quais são as ferramentas e 

como é o evento e quais são as etapas. Como é o tipo de mentoria, algumas são mais 

“puxada”, outras são mais “empurrada”. E assim por diante. Então, cada evento vai ter 

esse passo a passo, né? A formação dos mentores e conscientemente, o alinhamento desses 

mentores por meio de ferramentas que a gente também criou. Então a todo momento, é 

feito esse alinhamento com esse time aí mais a atração mesmo do lado edital e do outro é 

carta convite, vamos dizer assim. (ED2).  

A seleção para a equipe de facilitadores da CECTI foi feita com base na formação 

científica das pessoas e sua vinculação com o PPGEGC e o ecossistema de inovação junto da 

FAPESC. A capacitação ocorreu em algumas etapas, contudo, sempre pode se ter mais treinamento 

(ED1).  

Teve a capacitação e foi muito boa. 1º conteúdo e 2º momento para aplicar, mais de uma 

vez. Se não tivesse não saberia como fazer. Tive dificuldade com uma das relatoras que 

não fazia o seu papel e em outro momento que a relatora não conseguia fazer o registro, 

foi difícil fazer as duas funções ao mesmo tempo. (F1).  

Sim tivemos capacitação e foi boa. Foi tudo muito bem cuidado e explicado. Tinha todo 

um plano de contingência, caso algo não funcionasse, como deveria agir. (F2).  

No registro acima percebe-se que, apesar da capacitação, nem todos conseguiram realizar 

sua tarefa conforme planejado: “tive dificuldade com uma das relatoras que não fazia o seu papel 

e em outro momento que a relatora não conseguia fazer o registro, foi difícil fazer as duas funções 

ao mesmo tempo” (F1).    

Constatou-se evidências de que as equipes são formadas a partir de uma demanda não 

planejada por elas ou mesmo por seus coletivos e, para atraí-las, são utilizadas estratégias 
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específicas conforme o público-alvo, que é estabelecido a partir da demanda de um promotor. Com 

essa informação, pode-se discutir sobre os diferentes atores presentes no modelo proposto.  

Conforme as falas apresentadas, há evidência de promotores (i.e. TRT, CELESC e 

FAPESC), facilitadores (mentores, mediadores, relatores, facilitadores e animadores), integrantes 

de equipes e coletivos de origem (Profissões de Design, Ciências da Informação, Direito, Gestão, 

e setores sociais como empresarial, governamental, entre outros). O papel de especialista de 

domínio e organizador é que, segundo as entrevistas, não precisa, necessariamente, ser 

desempenhado por entidades diferentes, embora o modelo destaque que são responsabilidades 

diferentes.  

Com isso, entende-se respondido sobre a primeira função estrutural do modelo (Situação 

Emergente) e sobre os atores, que são os elementos componentes e ambiente do Modelo 

Conceitual. 

4.3.1.2 Heterogeneidade 

Para investigar a heterogeneidade na percepção dos atores, a partir da referência dos 

eventos em que participaram, foram feitas as questões mostradas no Quadro 25. Este fator é aquele 

que está relacionado ao fato de as equipes serem compostas por pessoas com perfis 

demográficos ou funcionais variados intencionalmente conforme a necessidade do propósito 

da coprodução.  

Quadro 25 – Questões de entrevista por perfil para a heterogeneidade 

Ator Entrevistado Questões Referentes à Heterogeneidade 

Integrante de Equipe  1. Nas equipes, todos, mesmo com opiniões divergentes, tiveram espaço para contribuir 

e participar? Fale sobre isso. 

2. Havia uma validação da equipe sobre o resultado do trabalho, ou ficava somente a 

opinião de um ou de outro? 

3. Na sua percepção, o que facilitou a coprodução entre as pessoas com diferentes 

perfis? 

Facilitador 1. As equipes eram compostas por pessoas com diferentes perfis, quais as ferramentas 

utilizadas para que todos os participantes dessem a sua contribuição, respeitando os 

diferentes perfis da equipe? 

2. Além dos papéis inicialmente mapeados (ex.: gestão, desenvolvedor e design) foram 

identificados os fatores de diversidade que se mostram relevantes durante as 

atividades de coprodução? 

Especialista de Domínio 1. Como foram compostas as equipes, de forma a manter os critérios de representação 

dos diferentes perfis definidos como importantes (Chamo, no modelo, de 

heterogeneidade intencional os diferentes perfis necessários para formar as equipes)? 

2. Quais estratégias foram utilizadas para estimular ou reduzir as divergências entre os 

integrantes e fazer a gestão de conflitos? 
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3. Como as equipes foram estimuladas a utilizar suas características heterogêneas para a 

coprodução, apesar do tempo limitado para a atividade 

4. Havia estratégias para auxiliar na identificação de fatores de diversidade que não 

foram mapeados inicialmente e que se mostraram relevantes durante a atividade de 

coprodução? Quais? 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Na descrição do item anterior já apareceram evidências que mostram a heterogeneidade 

presente na composição das equipes e influência do objetivo do evento em como será composta 

cada equipe. Ela é fortemente influenciada, também, pelo perfil do promotor. No exemplo do 

evento do TRT havia o perfil “Jurídico”, tanto nos mentores quanto nos integrantes da equipe e no 

exemplo do 1º HACKATHON BLUSOFT – Tech Recruiter People, um dos perfis era ligado aos 

profissionais da área de gestão de pessoas. Nesse evento as equipes tinham cerca de seis 

componentes (Int2), enquanto na Startup Weekend (edição de 2016) eram entre 10 e 15 (Int3). Para 

a CECTI, o planejado eram equipes de 10 pessoas, mas sabe-se que houve grupos que não atingiram 

esse número, e o critério era que tivesse, no mínimo, dois representantes de cada segmento social. 

Por exemplo, em um evento para 100 pessoas, eu tenho x vagas para negócios, y vagas 

para TI e tantas vagas para design. Dependendo do teor do evento, da complexidade da 

entrega, eu vou ter mais vagas para TI. Uma expectativa, de resultado mais TI eu vou ter 

mais vaga para TI, se eu tiver mais expectativa para a modelagem do negócio, aí eu vou 

ter mais vaga para o negócio e o designer. Tudo vai depender do número total de 

participantes. Isso também vai influenciar no pessoal técnico, como o caso dos “jurídicos”. 

Lá, os advogados, então, também têm um número bom que a gente aloca por equipe e 

busca um equilíbrio. Quando há menos pessoas do que o desejado, a gente faz um trabalho 

mais forte com aqueles grupos que a gente está entendendo que não tiveram tanta 

aderência. (ED2).  

Percebeu-se que a diferença no tipo de atividade proposta na CECTI, nos Hackathons ou 

evento similar, influenciou a forma e o enfoque dado para o fator da heterogeneidade.  

Nas estratégias da CECTI, além de ser um evento virtual, em que a “camiseta” não 

necessariamente diferenciaria os integrantes, a atividade para todos os integrantes era a mesma: 

falar sobre sua percepção a respeito de determinado fator. Nesse contexto era necessário e 

importante destacar o papel que cada um representava: organização, academia, governo e sociedade 

civil organizada. Por isso, tanto F1 quanto F2 reconheceram a importância de chamar cada um pelo 

setor que estavam representando e, ao reler e resumir o texto final para ser validado pelo grupo, 

afirmavam algo como: “na percepção da Academia... o governo disse...”. Sobre conseguir a 

participação de todos sem deixar que um setor se sobressaísse ou consumisse o tempo disponível 

para o grupo: 
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Garantir a participação de todos, era difícil pois alguns falavam muito. Às vezes a pessoa 

não tinha terminado de falar e o tempo já estava muito curto. Quando ela respirava, eu 

agradecia, dizia que sabíamos que ela sabia muito e tinha mais a contribuir. Nisso eu 

convidava outra pessoa para falar. (F1).  

fui aprendendo ao longo dos grupos a dar os sinais e reconhecer os momentos e formas de 

acelerar a conversa. Fazia uma leitura resumida do que já tinha sido registrado e pedia a 

concordância do grupo. Mesmo quem não tinha falado, se sentia incluído. (F2). 

Para os Hackathos o item sobre identificar fatores heterogêneos não mapeados, não 

pareceu ser uma questão relevante. Para a CECTI, por sua vez, ele é. Esse item merece ser 

considerado de acordo com a proposta do evento e o tipo de tarefa, uma vez que pode, ou não, 

influenciar no resultado proposto. Na CECTI as pessoas entrevistadas no papel de mediadores 

afirmaram que os integrantes expressavam haver uma diferença entre eles que precisaria ser 

registrada. Ambos, F1 e F2, reconheceram que é muito importante destacar qual o papel que cada 

um estava representando ali (academia, empresa, governo, etc.) pois, às vezes, uma mesma pessoa 

poderia ocupar duas funções diferentes. Havia empresários que também estavam na academia, por 

exemplo. Para eles, além do segmento ao qual os integrantes pertenciam, por vezes, indicar a cidade 

ou o tipo de negócio fazia diferença e precisava ser discriminado na análise de percepção. 

Com relação ao Hackathons, além do fato de ser presencial e uma “camiseta” (Int2 e Int3) 

diferenciar as categorias à qual pertenciam os integrantes, havia tarefas específicas que só os 

“profissionais” saberiam realizar. A fala abaixo explicita alguns desses pontos: 

Todos compraram a ideia e estavam comprometidos com o processo. A propaganda do 

evento também deixava claro como era a atividade e a oportunidade de estar ali. 1) Os 

mentores ajudavam, tinha a sensação de ajuda. Se precisasse era possível pedir. 2) O 

espaço aberto facilitava ver que tinha gente por perto. 3) O comprometimento com o 

sucesso da ideia também ajudou. 4) A competição ajudou, pois todos queriam ganhar. Não 

a qualquer custo, mas buscando dar o seu melhor. Sabíamos que só ganharia uma ideia 

que parasse em pé. 5) O fato de serem pessoas de áreas diferentes, pois não era possível 

dar pitaco em um trabalho que não se conhecia, mas era possível ajudar com atividades 

que essa pessoa precisasse para fazer sua parte estratégica. A pergunta mais frequente era: 

como eu te ajudo? O que eu posso fazer para que você consiga fazer o seu trabalho? Houve 

uma colaboração entre os diferentes profissionais. (Int3). 

Na capacitação dos facilitadores e na elaboração da atividade da CECTI, muitos itens 

foram pensados para discriminar as características heterogêneas: apresentação inicial, registro pela 

relatoria não do nome, mas do segmento que dava aquela resposta (F1, F2 e ED1). Na percepção 

do integrante de equipe, todos se respeitaram e ouviam as opiniões, havia um senso de equipe que 

queria, de fato, construir algo e contribuir com o crescimento e desenvolvimento do ecossistema 
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catarinense de inovação. Todos validavam a questão ou pediam para incluir o que fosse importante, 

na sua percepção, e ainda não estava escrito no documento (Int1). 

Nos eventos como os Hackathons, a heterogeneidade parece estar presente e representada 

também na equipe de facilitadores no papel dos mentores técnicos, pois diferentes mentores atuam 

em diferentes questões: técnicas e relacionais.  

A gente sempre tem os mentores passando pelos times, né? E os mentores, eles vão 

sentindo isso. Então eles voltam, retornam para o para o facilitador, que cujo papel é de 

orquestração do evento e falam se tem algum problema. Aí a gente entende o problema. 

Verifica dentre os outros mentores e indicamos um novo mentor para ver se a gente 

consegue fazer a “redução de divergência entre eles”. Às vezes a gente vai mais duro, às 

vezes vem mais leve. Teve casos que a gente já pegou a equipe na porta. Eles estavam 

indo embora, desistindo, mas conseguimos resgatar. Então vai caso a caso. Se os mentores 

não dão conta, o facilitador, em último caso a organização do evento entra para tentar 

resolver. (ED2). 

Ainda na linha de apoio à possíveis divergências ou dificuldade na condução dos grupos, 

ED1 comentou que, na CECTI, esse papel era desempenhado pela coordenação da metodologia, 

que estava disponível caso os facilitadores precisassem de apoio. Em 2015, a coordenação 

“passeava” entre os diferentes GTs e, por ser um evento presencial, isso era facilitado. Já na sexta 

edição, em 2021, teve uma ou duas situações que pareciam necessitar a intervenção na condução 

dos grupos, mas, ao chegar na sala virtual, o coordenador não entendeu que fosse necessário (ED1 

e F1).  

Ainda sobre a composição heterogênea das equipes, Int3 comentou que havia regras para 

a composição da equipe, que precisava ser equilibrada, e, no início do evento, todos podiam expor 

suas ideias e, com isso, estimular os demais participantes do evento a se interessarem por ela. Em 

seu relato Int3 conta:  

Chega no evento e eles explicam como vai funcionar o evento e algumas pessoas que 

inscreveram ou tem ideias e projetos apresentam seus pitches. Tudo era feito na hora e não 

havia seleção ou classificação anterior. Quem queria fazer e apresentar uma ideia, fazia. 

Todos assistiam e depois escolhiam a ideia que mais lhe interessou para participar do 

desenvolvimento do produto. Colávamos “bolinhas” nos que nos interessavam. As 

equipes tinham entre 10 e 15 pessoas e precisava haver um equilíbrio entre as funções. 

Não poderia ter somente um programador ou um gestor ou um design, e não poderiam ter 

equipes formadas somente por um tipo de função. Até poderia ter um limite: até 5 gestores, 

até 5 programadores... ou três de um, 4 de outros). A organização foi quem determinou 

como seriam formadas as equipes a partir da escolha dos participantes nos pitches iniciais 

(bolinhas coladas nas ideias). As bolinhas já eram coladas de acordo com as profissões 

das pessoas e tinham cores respectivas. (Int3). 

Com base nas respostas obtidas nas entrevistas, as equipes, de todos os eventos aqui 

representados, eram compostas por integrantes com perfis funcionais variados intencionalmente. 
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Não houve destaque ou relato de variação intencional nas características demográficas. Muito pelo 

contrário. ED2 comentou que não há preocupação com diferenças de idade, gênero, etnia ou 

questões dessa categoria. Por ter participado dos dois tipos de evento, Int1, comparou os dois e 

chegou a afirmar que havia gente muito jovem e imatura no Hackathon o que gerava mais atrito. 

Na entrevista, disse que na conferência seu grupo era formado por pessoas mais maduras e mesmo 

sendo um grupo misto de homens, mulheres e com diferentes etnias, houve muito respeito e não 

ficou visível preconceitos ou discriminações.  

4.3.1.3 Tempo limitado 

O fator tempo limitado foi investigado com base nas questões mostradas no Quadro 26. O 

objetivo era conhecer a percepção dos atores, a partir da experiência que tiveram nos eventos em 

que participaram, com relação ao prazo determinado e fixo, cuja duração variava de minutos 

até, no máximo, dias.  

Quadro 26 – Questões de entrevista por perfil para a tempo limitado. 

Ator Entrevistado Questões Referentes a Tempo Limitado 

Integrante de Equipe  1. Vocês cumpriram o prazo para a realização da tarefa? O que auxiliou na gestão do 

tempo? 

Facilitador 1. Era parte do seu papel assegurar que as equipes realizassem o trabalho dentro do 

prazo? Havia ferramentas para auxiliar nessa tarefa? 

Especialista de Domínio 1. Como foram planejados os tempos das atividades de coprodução do Evento? 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Em ambos os eventos e entrevistas as pessoas diziam ter atingido os objetivos e houve 

quem ampliasse o entendimento de objetivo para além do resultado de executar a tarefas (criar 

produto ou responder às questões). O tempo limitado não era apresentado como algo fora do padrão 

e sim como um elemento a mais do evento. Gerava emoção, ritmo e desafio, "não era impossível 

de fazer, mas também não era um tempo para fazer com tranquilidade, especialmente o virado, que 

tem 24 horas” (ED2).  

Quando perguntados sobre terem cumprido o prazo para realização da tarefa e o que 

ajudou para isso, as respostas foram:  

Sim. Contar e cronometrar o tempo ajudou. Tinha prazo para cada atividade e não tinha 

como voltar para a anterior ou se voltasse saberia que estava atrasado em relação às outras 

equipes que eram concorrentes. Havia mentores e eles passavam perguntando se precisava 

de algo ou de ajuda. Havia uma equipe de apoio. (Int3). 
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Sim. Entregamos com 15 minutos de antecedência. A gestão do tempo foi facilitada por 

organizarmos as etapas dentro do tempo disponível. Gastamos mais tempo no 

planejamento e debate das ideias iniciais, depois distribuímos entre nós o que cada um 

deveria fazer. Como a organização não definiu um tempo para cada tarefa, nós mesmos 

fizemos isso. (Int2).   

Sim, cumprimos em ambos os eventos. Na CECTI o fato de ser remoto auxiliou para se 

ter mais foco. A metodologia proposta, os prazos, a separação em salas para cada Grupo 

de Trabalho. Ajudou muito. Também ajudou a apresentação inicial, explicando o evento 

e apresentando a sistemática. O foco na agenda, os temas específicos de cada grupo, o 

instrumento com as perguntas que direcionavam a ação. Nos eventos presenciais a gente 

perde muito tempo se deslocando. Como metodologia: apresentações iniciais dos 

objetivos e da sistemática, a programação, a divisão em região, a divisão por temas. Cada 

um sabia da sua região. Isso deu objetividade ao encontro. No Hackathon havia mais 

tempo, era um fim de semana. A vontade de ganhar, havia o animador que ajudava a saber 

das tarefas e dos prazos. (Int1). 

Na fala de Int2 e Int3, verificou-se que as atividades do evento eram divididas de forma a 

auxiliar a equipe para seguir um ritmo, seja pela plataforma que precisava ser preenchida ou pelos 

canvas recebidos a cada etapa.  

Com relação ao papel desempenhado e às ferramentas disponíveis para os facilitadores 

percebeu-se diferenças nos dois tipos de eventos. Os entrevistados participantes da conferência (F1 

e F2) entendiam que a gestão do tempo era uma de suas principais responsabilidades e o fato de ter 

o cronômetro visível e um planejamento que considerava o tempo para cada questão a ser 

respondida (tempo x nº de questões) permitiu cumprir com sua função. De fato, um dos principais 

papéis do facilitador, na CECTI, era assegurar que o grupo faria as análises e chegaria ao 

entendimento no tempo. Já para o evento do tipo Hackathon, segundo F3, que tinha papel de 

mentor, essa função era da própria equipe ou do animador, que fazia a “orquestração” do evento, 

utilizando uma expressão de ED2. Com base na entrevista de F3, é possível compreender que no 

Hackathon o elemento tempo é relevante, mas há papéis diferentes entre os facilitadores. Os que 

cuidam do tempo e do monitoramento com relação ao andamento das tarefas são os animadores ou 

facilitadores. Essa informação foi identificada, também, na entrevista de Int3 e na fala de ED2. 

Outros instrumentos e técnicas, que auxiliaram na gestão do tempo na conferência, foi a 

organização adotada pelos facilitadores que anotavam o nome e o segmento de cada um dos 

participantes. F2 contou que controlavam o número de falas para saber quem deveria convidar a 

falar e quem precisava ser interrompido. Ambos, F1 e F2, relataram chamar os integrantes pelo 

nome juntamente com o segmento que representavam, isso aproximava e facilitava os momentos 

que precisavam interromper. 
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Se estivesse atrasado apressava as falas, caso contrário, dava mais liberdade para discussão 

do tema. (...) O maior estresse era antes de começar, para garantir que tudo estava certinho 

e conforme o programado: apresentação dos integrantes, registro das informações do 

grupo e acesso à sala, depois tudo fluía. (...) Lembrava sempre o grupo do tempo que 

tínhamos para a tarefa. (F2).  

Disciplina! Ter foco, objetivo claro e atenção com a tarefa era o mais importante. 

Precisava ter jogo de cintura para interromper ou estimular a participação. (...) Reconhecia 

quem entrava na sala, chamava pelo nome, repetia, sintetizando, o que havia sido dito, 

agradecia e dizia que outras pessoas talvez quisessem contribuir também com o tema. (F1).  

Para a organização do evento, foi questionado sobre como é definido o tempo para cada 

tarefa. ED1 comentou que, para a elaboração da metodologia, fez-se um estudo a respeito do que 

a literatura apresentava para o tema da inovação, alguns frameworks foram avaliados e construiu-

se um modelo considerando a realidade do Brasil. O tempo para que se pudesse fazer a análise de 

percepção foi definido com base em questões logísticas e de deslocamento (2015), disponibilidade 

de recursos e do público envolvido na dinâmica de grupo. Em 2021, considerou-se, também, o 

tempo factível para manter a atenção e o engajamento das pessoas, considerando o ambiente virtual. 

“A experiência anterior indicava que, após o almoço, poderia ser difícil manter o quórum da manhã. 

Optou-se por um período de atividades e montou-se a estrutura para que se otimizasse o tempo de 

coprodução junto com as questões orientadoras do trabalho e apresentação ao público” (ED1). 

Quando questionado sobre o tema do tempo limitado, ED2 respondeu que existem 

diferentes tipos de coprodução, o planejamento e construção do evento e o evento em si. No Modelo 

Conceitual aqui proposto, o planejamento está previsto como o tempo de análise e trabalho 

realizado entre o Promotor, Especialista de Domínio e Organizador e, embora seja uma 

coprodução, não caracteriza uma Equipe EHT, pois não tem um tempo restrito, se tiver, pode ser 

encaixado também. Nas palavras de ED2: 

Primeiro é o próprio evento. Esse é um bloco de 2 a 3 meses que a gente vai construindo, 

mesmo que a gente tenha um base, um método, o procedimento Operacional Padrão é 

sempre construindo junto com cada organizador [Quem contrata o evento]. Exemplo: O 

TRT, a Celesc, CIASC e tal. Então, esse tempo dura, uns 3 meses mais ou menos para 

esquematizar o evento. É a organização mesmo, pra gente saber o que é, o que que não é, 

como é que vai ser o evento e tal. Depois a gente tem, o evento em si, em que chama as 

equipes no dia do evento. Os tempos podem ser diferentes também. A gente já fez evento 

de 54 horas, já fizemos eventos que durou 2-3 semanas, já fizemos evento maior de 2-3 

meses. Na verdade, o tempo é o de menos, o que importa é rodar a metodologia 

certinho. Daí a gente deixa mais tempo ou menos para construção, aí sim, coletiva. E essa 

construção coletiva, ela se dá por meio das mentorias, então as equipes trabalham entre 

elas e vão recebendo, a cada etapa, um fôlego dos times de mentores. O mentor, ele não 

abraça uma equipe, o mentor, ele é volátil, né? E de acordo com as necessidades, aí os 

feedbacks que a gente vai recebendo, a gente escala outros tipos de mentores, então é mais 

ou menos assim. (ED2, grifo nosso). 
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Com a reflexão de que, embora importante, pois é um elemento que caracteriza o objeto 

desse estudo, o tempo não é o mais importante, “é o de menos, o que importa é a metodologia”, 

passa-se ao próximo fator analisado, a natureza da tarefa. 

4.3.1.4 Natureza da tarefa  

Para investigar sobre o elemento natureza da tarefa foram feitas, para cada ator 

entrevistado, entre três e cinco questões. Pode-se dizer que foi um dos tópicos que recebeu mais 

atenção, uma vez que ele impacta diretamente nas atividades que são realizadas e, 

consequentemente, se não cuidar disso, dificilmente será apoio para o trabalho de coprodução das 

equipes. Além disso, esse item tem uma estreita relação com as estratégias para assegurar o uso da 

heterogeneidade na coprodução.  

Para explorar esse tema foram realizadas as questões do Quadro 27, que pretendiam 

verificar, junto aos entrevistados como perceberam, a partir da experiência que tiveram nos 

eventos, a atividade de criação ou produção de conhecimento5 em conjunto, cujo resultado é 

passível de direito autoral ou propriedade industrial.  

Quadro 27 – Questões de entrevista por perfil para a natureza da tarefa 

Ator Entrevistado Questões Referentes à Natureza da Tarefa 

Integrante de Equipe  1. Havia regras/orientações para o trabalho de coprodução? Quais? Como foram 

apresentadas para os integrantes da equipe? 

2. Estava claro qual era o seu papel na equipe e como você poderia contribuir? 

3. O que facilitou o processo de coprodução? 

4. Vocês atingiram o resultado proposto? 

Facilitador 1. Como eram estimuladas as discussões e, quando necessários, os conflitos entre os 

participantes da equipe? De quem era essa responsabilidade? 

2. Havia uma preocupação com manter um clima de respeito e construção conjunta? 

Quem cuidava disso? 

3. Que estratégias você utilizava para facilitar o trabalho de coprodução da equipe? 

Algum roteiro ou instrumento norteador? 

Especialista de Domínio 1. Como foram planejadas as tarefas e dinâmicas para obter o melhor das equipes 

dentro do prazo proposto? 

2. Como foi realizada a gestão e o acompanhamento das equipes? 

3. Havia facilitadores, mediadores ou papel similar nas equipes? 

4. Houve capacitação para os facilitadores (mentores e animadores, ou similar)? 

5. Houve alguma capacitação para as equipes? 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

 
5 Como dito, entende-se aqui conhecimento como produto e/ou processo em ciclos de criação de valor científico, 

econômico, social ou cultural por coletivos (de pessoas ou organizações) (PACHECO, 2016). 
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É neste item que se discute a coprodução em si, o tipo de tarefa proposta para que Equipes 

EHT produzam de forma coletiva no tempo limitado que possuem e gerem algo passível de 

propriedade intelectual. Como disse ED2, “essa construção coletiva, se dá por meio das mentorias, 

então as equipes trabalham entre elas e vão recebendo, a cada etapa, um fôlego dos times de 

mentores”.  

Percebe-se que alguns dos pontos que falam sobre a natureza da tarefa e sobre a 

metodologia para o processo de coprodução já foram abordados nos itens anteriores, então, aqui, 

serão discutidos somente novos elementos. 

A tarefa proposta precisa ser factível no contexto de um evento de coprodução de curta 

duração, com pessoas inscritas, nem sempre selecionadas a partir de um rigor de “competência”. 

As evidências obtidas nas entrevistas mostram que se usa estratégias para selecionar o público: 

Int1: “eram só 100 vagas e eu fui selecionada”, a mesma pessoa, falando da CECTI, “eu vi nas 

redes sociais e me inscrevi, não fui como representante da minha instituição”; Int3: “era moda e eu 

tinha que participar, tinha uma taxa para se inscrever, não era muito caro”; Int2 falou: “era fácil, 

me inscrevi uns dois dias antes.” Outra fala: “minha equipe já era uma das últimas, número 22 e 

não tínhamos designer no nosso time (...) foram umas 30 equipes”. Não há garantias de conseguir 

formar as equipes com pessoas qualificadas, ou seja, o evento precisa ter uma tarefa factível para 

essa condição. Os depoimentos sugerem que há uma variedade e se tem pouco domínio sobre quem 

irá participar.  

As atividades consistiam em seguir as orientações que eram passadas sempre no início de 

cada evento. Todos os três atores de integrantes de equipes entrevistados disseram que não sabiam 

o que iria acontecer. Mas confirmaram que a orientação inicial foi muito importante. Fez diferença 

ter alguém com boa comunicação explicando e apresentando o evento: o que, como e para que. 

Isso apareceu na fala dos integrantes de equipes e, também, de F3 e ED2. Para ilustrar como a 

organização percebe esse ponto 

No início tem workshop em que a gente explica o ferramental e cada equipe depois desse 

workshop tem um tem um horário de trabalho. Eles coproduzem neste momento. Um 

mentor também estimula e faz algumas perguntas para ver como é que eles estão. O mentor 

faz mais perguntas do que oferece respostas, né? Então, a partir das perguntas do mentor 

é que os times eles vão se organizando. (ED2).  

Na organização da CECTI a definição da tarefa recebeu muita atenção, seja na primeira 

versão em 2015, seja em 2021 para adaptar ao ambiente virtual. Como eram muitos fatores para 

serem analisados, ED1 conta que se criou o questionário com uma escala Likert, o que permitia a 
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discussão e, ao mesmo tempo, direcionava para um fechamento. As informações qualitativas eram 

registradas pelos relatores, complementando dados para as análises posteriores. Para ajudar a 

cumprir a variável tempo, a equipe de mediadores foi capacitada com treinamentos teóricos e 

práticos para encontrar um ponto de equilíbrio entre estimular a fala e interrompê-la (F1 e F2), 

como já descrito no item anterior.  

Nos eventos como Hackathon e Startup Weekend, as tarefas geralmente consistem em 

desenvolver uma ideia que poderá ser “vendida”. Dependendo do tempo do evento espera-se que 

a ideia seja desenvolvida com maior ou menor consistência. No exemplo do Hackathon do TRT-

SC (ANEXO B), o promotor do evento explicitava em edital o que era esperado: “9.2 - Todos os 

Protótipos e MVPs (produto mínimo viável) desenvolvidos e validados serão considerados cedidos 

ao organizador (TRT-SC) no ato da entrega oficial da solução” (ANEXO B, p. 9). “Ao final do 

evento, foi afirmado que todas as ideias eram boas e, ao longo do tempo seriam implementadas as 

12 ideias apresentadas” (Int1); no Startup Weekend a equipe vencedora não avançou com a ideia 

desenvolvida por eles que “era inovadora na época, hoje já é mais comum” (Int3). F3 comentou 

que “ainda é necessário pesquisas para melhorar a qualidade dos resultados alcançados nos eventos 

de inovação de curta duração”.  

O exemplo do TRT pode oferecer pistas de como obter a inovação e garantir o sucesso de 

todas as equipes– “a equipe de desenvolvedores era composta por servidores do TRT” (Int1). E 

antes que se diga, não era Equipe EHT. Explica-se que eram servidores de diferentes estados do 

Brasil, então, eles não tinham vínculo, eram equipes emergentes.  

Para auxiliar na garantia de uma atividade de qualidade, a equipe de facilitadores contribui 

ao oferecer a estrutura e a qualificação técnica nos casos necessários. Por isso a qualificação é 

importante e isso foi percebido na fala dos mediadores, do mentor e dos especialistas de domínio 

entrevistados. Um cuidado necessário para trabalhar com pessoas em contexto de tensão – pressão 

de tempo e resultado – é a gestão de conflito.  

Com relação às divergências a gente sempre tem os mentores passando pelos times, eles 

vão sentindo isso. Então eles voltam, retornam para o para o facilitador, que faz a 

orquestração do evento e falam se tem algum problema. Aí a gente entende o problema. E 

dentre os outros, mentores indicam um novo mentor para ver se a gente consegue fazer a 

redução de divergência entre eles. Às vezes a organização vai mais duro, às vezes mais 

leve. Já teve casos que a gente já pegou na porta. Eles estavam indo embora, né, desistindo. 

Tem evento que a gente conseguiu resgatar, mas vai caso a caso. Se os mentores não dão 

conta, o facilitador, em último caso, a organização do evento entra para tentar resolver. 

(ED2).  
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Confirmando os “níveis de intervenção” na equipe, em sua entrevista F3 evidencia que é 

possível compreender que no Hackathon há papéis diferentes entre os facilitadores. Há quem cuida 

do tempo e do monitoramento com relação ao andamento das tarefas e do evento em si, como os 

animadores e facilitadores, há os mentores técnicos (Designers, Gestores, Jurídicos) e há aqueles 

os que auxiliam nas questões emocionais, cuidando de situações de conflito e motivacional da 

equipe, geralmente mentores com algum know-how para isso.  

Um exemplo de conflito que acabou sendo produtivo, talvez a algum custo emocional, é 

apresentado por Int3:  

Cada equipe estava concentrada no seu trabalho e não havia troca entre as equipes. O clima 

era de competição, mas sem agressividade. Dentro da equipe, no final, a gente já começou 

a ficar estressado, então, tinha uma equipe cuidando de cada coisa. Em um determinado 

momento, a Designer que estava preparando o pitch começou a ficar estressada com todos 

em cima dela e disse: “chega!”. Outra situação foi que eu já havia estado do outro lado da 

mesa, como avaliadora de pitch e fiquei dizendo que não estava bom, até que ficasse bom. 

Levou um tempo e precisei ser mais firme com toda a equipe. Teve conflito, foi na base 

do estresse. Funcionou, pois ganhamos o prêmio. (Int3). 

Em todos os depoimentos foram descritos instrumentos e ferramentas que facilitaram a 

realização das atividades. Elas recebiam diferentes nomes como: canvas, questionário, questões da 

plataforma, plano de negócio, protótipo, teste de viabilidade, pitch. Alguns eventos tinham 

controles mais rígidos e prazos menores, outros permitiam uma autogestão da equipe ou não. 

Ficou evidente para a pesquisadora que o nível de autogestão da equipe vai variar 

conforme os recursos disponíveis e o objetivo a ser atingido pelo promotor. Para “testar uma ideia” 

e viver a experiência de empreender, ter autogestão do time e do prazo é importante, como é 

observado nos eventos Hacks. Não é algo relevante para a realização da CECTI, ou evento similar, 

comum em situações de coprodução no cenário vivido pela ciência cidadã em que o foco é o bem 

comum. Isso não muda o modelo, mas influencia nas ferramentas que serão desenvolvidas e 

utilizadas para cada caso. 

Além da autogestão, outro ponto chamou a atenção da pesquisadora, que é a necessidade, 

ou não, de todos os grupos concluírem com “sucesso” a tarefa proposta. Nos eventos Hacks quem 

ganha ou quem perde vai depender do que está combinado com relação aos direitos e deveres; na 

conferência, o “contratado” era ter a resposta de todos os grupos. O próximo tema abordado irá 

discutir um pouco mais sobre isso. 
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4.3.1.5 Resultados passíveis de propriedade intelectual 

O tema Resultados Passíveis de Propriedade Intelectual foi pesquisado com base nas 

questões descritas no Quadro 28. Vale lembrar que esse fator estrutural está vinculado ao fato de 

quão claro estava, para os participantes e os demais envolvidos no processo, as diretrizes de 

propriedade industrial ou direito autoral sobre o resultado da coprodução. Buscou-se 

verificar com os entrevistados como eles perceberam essa variável nas experiências vividas. 

Quadro 28 – Questões de entrevista por perfil para resultados passíveis de propriedade intelectual 

Ator Entrevistado Questões Referentes aos Resultados Passíveis de Propriedade Intelectual 

Integrante de Equipe  1. Você tinha clareza sobre o resultado esperado do evento? 

2. O que foi combinado a respeito dos seus direitos e deveres com relação aos 

resultados da atividade de coprodução? 

3. Que resultados você obteve ao participar do(s) evento(s)? 

Facilitador 1. O objetivo do evento e as diretrizes de resultados estavam claros para todos os 

atores envolvidos? 

2. Na sua percepção, a questão de propriedade intelectual influenciou no 

comportamento dos atores? 

Especialista de Domínio 1. Havia diretrizes de direitos e deveres para os participantes?  

2. Como foram definidas? 

3. Como foram comunicadas essas diretrizes? 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Depois da natureza da tarefa, esse é o segundo item que distingue o sistema aqui analisado. 

Não é qualquer trabalho coletivo, isto é, em equipe, é aquele que gera um produto passível de 

algum tipo de comercialização, ganho financeiro ou reconhecimento de (co)autoria. Segundo as 

entrevistas, havia clareza referente aos direitos e deveres. O edital apresentava a “definição prévia 

de que os resultados, protótipos desenvolvidos pelas 12 equipes seriam de propriedade do TRT” 

(Int1). Como mostra o Anexo B (p.9) “9.2.1 - As equipes que não entregarem os termos de cessão 

de direitos patrimoniais assinados por todos os membros no ato do credenciamento estarão 

automaticamente desclassificadas do processo de avaliação e não poderão concorrer aos prêmios.” 

Com relação ao Startup Weekend, é sabido “desde a inscrição, que a plataforma associa todos os 

integrantes de determinada equipe como coautores e proprietários do produto ou empresa 

desenvolvidos por ela” (Int3). Em sua entrevista Int2 mostrou pouco entendimento sobre esse 

tópico, mas comentou que, pelo que tinha compreendido, o protótipo desenvolvido era das pessoas 

da equipe e se alguém quisesse poderia utilizar sem que precisasse pegar o “de acordo” dos demais. 

Sim. As regras do jogo estavam muito claras. O que a gente precisava fazer e o que a gente 

ganhava com aquilo. Estava bem explicado. Vai funcionar assim, os horários são esses. 
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Tudo foi passado no evento e logo no início. A metodologia é apresentada no início do 

evento. Eram blocos de atividade e a gente sabia o que a gente tinha que fazer, como a 

gente tinha que fazer e quais os resultados esperados da tarefa e quanto tempo. Sempre 

com palestras rápidas para apresentar cada tarefa. (...) O evento era promovido por uma 

aceleradora internacional e no site dessa aceleradora, no momento da inscrição, fica 

registrado o direito de propriedade intelectual daquela empresa (criada no Startup 

Weekend) para os participantes. Todos da equipe têm direitos iguais sobre a ideia. Para 

que um possa implementá-las todos precisam estar de acordo, serem sócios ou 

“negociarem” sua parte. Quem apresentou o pitch já sabia que isso aconteceria. (Int3).  

Com relação aos entrevistados da CECTI, esse tema não parecia tão evidente. O que seria 

propriamente um direito a partir do resultado da conferência? Essa dúvida ficou subentendida entre 

os mediadores e o integrante de equipe entrevistados. Ou, ainda, a resposta: “para mim estava claro 

qual era o meu papel e que eu não teria direito nenhum, não sei se os outros sabiam” (F1). Este 

item parece ser uma oportunidade que pode ser melhor explorada em eventos futuros. 

Nos eventos Hack, isso já está muito claro, talvez pelo volume de eventos, dessa natureza 

que estão ocorrendo e pela clareza da objetividade do que entregam. Segundo ED2  

As diretrizes de direitos e deveres são todas previstas em edital e o regulamento todo está 

sempre lá. O conteúdo publicado é sempre elaborado em conjunto com a organização 

receptora [promotor], mas a gente tem uma minuta base e a parti dela a gente vai 

validando, colocando, tirando e ao final, passa pelo jurídico da organização (ED2).  

Pode-se observar que o tema direitos e deveres, em especial o direito à propriedade 

intelectual, possuía peso diferente para os atores envolvidos no sistema do evento de coprodução, 

e é tratado de forma diferente em cada contexto (i.e. Hackathon e conferência de CTI). Além dos 

“pesos” diferentes, possivelmente calibrados pelos reflexos e implicações para cada ator, notou-se 

que, entre o público entrevistado (entrevistas e grupos focais), as pessoas não demonstraram 

atenção ou interesse sobre seus direitos. Talvez, o direito autoral, de coautoria, seja um tema ainda 

pouco evidente para as pessoas. 

Arrisca-se dizer que é necessário estimular o empreendedorismo de forma a fortalecer a 

cultura de direito de propriedade intelectual, lembrar que a ideia das pessoas, em especial as 

próprias ideias, têm um valor. Ser empreendedor é ser proprietário, dono do próprio negócio. F3, 

durante a entrevista, refletiu e questionou sobre a qualidade dos produtos e resultados obtidos nos 

eventos de coprodução de curta duração. Uma pergunta surge: será que se deve trabalhar para ter 

uma melhor qualidade nos resultados dos eventos ou na motivação dos integrantes que participam 

dessas equipes? Talvez o que os motive não esteja alinhado com um dos maiores potenciais do 

evento que é encontrar sócios para virar dono do seu próprio negócio. 
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Afinal, quando questionados sobre os resultados obtidos ao participar do evento, não se 

obteve respostas como: “queria ter uma patente registrada em meu nome”, “gostaria de ser dono 

de uma ideia”, “queria desenvolver algo muito bom e ficar rico”, “precisava de gente diferente para 

me ajudar a colocar minha ideia em pé”. As respostas eram: Int1: no Hackthon foi dinheiro, 

conhecimento, experiência, ser premiada, ter reconhecimento, divulgar minha imagem, fazer 

networking. Na CECTI, participar e contribuir com a rede de inovação do Estado. Para Int2: “Meu 

objetivo inicial era Networking e o meu objetivo final foi networking. Saí conhecendo pessoas 

diferentes: equipe, mentores, empresas e gestores de TI, futuros clientes. Valeu e faria novamente. 

O objetivo era viver uma experiência diferente”. 

Para concluir a análise das entrevistas, faz-se a reflexão de que há uma diferença 

significativa nos dois tipos de eventos e isso influencia nas técnicas utilizadas, mas não parece 

influenciar na estrutura proposta para o Modelo EEHT.  

No Hackathon há a competição e algumas das equipes irão se sair melhor do que outras, 

contudo não há necessidade de garantir que todos os grupos concluam sua tarefa ou tenham um 

nível mínimo de qualidade. É possível, durante o evento, mapear os melhores grupos e, se for o 

caso, dedicar mais atenção para que se tenha excelentes soluções. Já em eventos como a 

Conferência, todos os grupos precisavam realizar sua análise de percepção, sob o risco de faltar o 

resultado de algum fator analisado. Não havia espaço para deixar o grupo “encontrar” seu ponto de 

autogestão. O que justifica a presença de facilitadores exclusivos por equipes. 

O próximo item tem como objetivo evidenciar a aderência do Modelo EEHT em eventos 

como Hackathons e Startup Weekend, uma vez que, o “laboratório” no qual se aplicou as 

ferramentas foi a conferência de CTI e os exemplos acima possuem algumas diferenças como o 

elemento da competição.   

4.3.2 Aderência do Modelo Conceitual em eventos tipo Hackathons 

Com base na experiência de campo (teste funcional), ficou demonstrado que o modelo em 

desenvolvimento está aderente ao contexto de Conferências de CTI, em especial à metodologia 

aplicada pela FAPESC com a orientação científica do PPGEGC/UFSC em Santa Catarina. As 

entrevistas com especialistas também mostram que há similaridade em muitos dos pontos. Optou-

se, por antes de apresentar o Modelo Conceitual elaborado com base na literatura, na análise de 

documentos (sites) e nas entrevistas, fazer uma análise estática para verificar sua aderência aos 
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eventos como os Hackathons e Startup Weekend. Para auxiliar na análise, são apresentadas, a 

seguir, as características dos eventos que não foram exaustivamente discutidos como foi a CECTI.  

Em resumo nos eventos chamados de Hackathons há um conjunto de pessoas com 

diferentes formações e experiências, reunidas para criar um produto, serviço, protótipo ou startups 

com viabilidade de comercialização. Nas palavras de ED2 “é uma maratona de desenvolvimento 

que busca, ao final, ter soluções para problemas reais indicados por organizações ou pelo cidadão”. 

As equipes podem ser formadas de duas formas: no início do evento com pessoas que se 

inscreveram anteriormente ou por uma equipe já formada, inscrita como equipe. Os integrantes das 

equipes são desenvolvedores de sistemas, designers, gestores ou especialistas de outras áreas de 

formação e variam conforme o tema de cada evento.  A equipe deve apresentar sua proposta por 

meio de pitch e ser avaliada por um júri qualificado, concorrendo com outras equipes. Pode, ou 

não, receber o investimento para implementar a ideia ou um prêmio em dinheiro por ter sido uma 

das melhores criações. Os eventos de curta duração podem variar de horas até, no máximo, duas 

semanas (FILIPPOVA; GELGER; MOSER, 2017; HAMAD, 2020; HUPPENKOTHEN et al., 

2018). 

A Startup Weekend oferece uma experiência prática para auxiliar empreendedores a tirar 

ideias do papel. Para isso são formados grupos multidisciplinares com funções de gestão 

(administradores, empreendedores e profissionais de mercado), desenvolvedores de sistema e 

designs, para que, em até 54 horas, desenvolvam ideias, criem modelos de negócios, validem, 

desenvolvam os protótipos e apresentem um pitch final para uma banca de avaliadores, geralmente 

composta por investidores anjos (FILIPPOVA; GELGER; MOSER, 2017; HAMAD, 2020; 

SOUZA, 2022). O evento foi criado e é mantido pela aceleradora americana Techstars6 e tem o 

SEBRAE/SC como parceiro em Santa Catarina.  

Com base nessas informações o Quadro 29, explicita a comparação entre os elementos do 

Modelo aqui proposto e características encontradas nos eventos de inovação como os Hackathons 

e Startup Weekend.  

 

 

 
6 https://www.techstars.com/communities/startup-weekend 
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Quadro 29 – Análise estática de aderência do Modelo Conceitual com outros tipos de eventos 

Elemento do Modelo 

Proposto 

Hackathons Startup Weekend Conferência de CTI 

Equipe EHT: conjunto 

de pessoas que 

representam diferentes 

coletivos para realizar 

um objetivo, uma 

atividade ou tarefa 

comum e 

interdependente. 

É um conjunto de 

pessoas com diferentes 

formações e 

experiências. 

São formados grupos 

multidisciplinares com 

funções de gestão, 

desenvolvedores de 

sistema e designs. 

GT composto por até dez 

pessoas, sendo um 

representante da sociedade 

civil organizada e até três 

representantes de cada 

segmento: empresarial, 

acadêmico e 

governamental. 

Resultado de 

propriedade intelectual: 

clareza das diretrizes de 

propriedade industrial ou 

direito autoral sobre o 

resultado da coprodução. 

Criar um produto, 

serviço, protótipo ou 

startups com viabilidade 

de comercialização. A 

equipe deve apresentar 

sua proposta por meio de 

pitch e ser avaliada por 

um júri qualificado, 

concorrendo com outras 

equipes.  

Oferece uma experiência 

prática para auxiliar 

empreendedores a tirar 

ideias do papel e ao final 

apresentar um pitch para 

uma banca de avaliadores, 

geralmente composta por 

investidores anjos. 

O objeto passível de 

propriedade intelectual não 

é claro para os 

participantes. Contudo o 

grupo elabora, por meio de 

entendimento, uma análise 

de percepção regional 

sobre até oito fatores 

sociais ligados a CTI. 

Tempo limitado – há um 

prazo determinado e fixo, 

cuja duração varia de 

minutos até, no máximo, 

dias.  

Os eventos de curta 

duração podem variar de 

horas até, no máximo, 

duas semanas. 

Em até 54 horas. 90 minutos destinados às 

atividades de coprodução – 

discussão das questões. 

Natureza da tarefa: 

atividade de criação ou 

produção de 

conhecimento em 

conjunto, cujo resultado 

é passível de propriedade 

intelectual. 

Criar um produto, 

serviço, protótipo ou 

startups com viabilidade 

de comercialização. 

Devem desenvolver 

ideias, criar modelos de 

negócios, validar, 

desenvolver os protótipos 

e apresentar um pitch 

final. 

Obter a convergência dos 

membros do grupo para 

uma análise de percepção 

regional, respondendo a um 

questionário com até 19 

questões sobre fatores 

sociais ligados a CTI.  

Situação emergente: 

equipes formadas a partir 

de uma demanda não 

planejada por elas, ou 

mesmo, por seus 

coletivos. 

As equipes podem ser 

formadas de duas 

formas: no início do 

evento com pessoas que 

se inscreveram 

anteriormente ou por 

uma equipe já formada, 

inscrita como equipe. 

São formados grupos 

multidisciplinares no 

início do evento a partir 

dos inscritos. 

A partir de um convite 

realizado para instituições 

representantes do 

ecossistema de inovação do 

estado (FAPESC, SDE e 

Centros de Inovação de 

cada região), a pessoa 

vinculada à organização se 

inscreve para compor as 

equipes. 

Heterogeneidade: perfis 

demográficos ou 

funcionais variados 

intencionalmente 

conforme a necessidade 

do propósito do evento 

de coprodução. 

Os integrantes das 

equipes são 

desenvolvedores de 

sistemas, designers, e 

gestores ou especialistas 

de determinada área, que 

variam conforme o tema 

de cada evento.   

São formados grupos 

multidisciplinares com 

funções de gestão, 

desenvolvedores de 

sistema e designs. 

Formado por pessoas 

vinculadas a organizações 

e instituições que, juntas, 

representam os quatro 

segmentos da sociedade 

(empresa, governo, 

academia e sociedade 

civil), 

Organizador VIA/UFSC Ágora Tech Park, 

ACATE, SEBRAE 

CSEE 

Especialista de Domínio VIA/UFSC Sebrae (SC) EGC/UFSC 
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Elemento do Modelo 

Proposto 

Hackathons Startup Weekend Conferência de CTI 

Facilitador(es)  Mentores e animadores Mentores, facilitadores e 

animadores 

Mediadores e relatores 

 

Atores de Ambiente: 

Promotor 

Ex: TRT (Anexo B), 

CIASC, Celesc 

Promotor: Techstars, 

Ambev, ACIF, AILOS, 

FAPESC, entre outros.7 

FAPESC e SDE 

Atores de Ambiente: 

Coletivos de origem 

Profissões: TI, 

Designers, 

Administração, 

Empreendedores, 

Direito, Engenharia 

Eletricista, Gestão de 

Pessoas 

Profissões: TI, Designers, 

Gestão 

Empresas, Instituições de 

Ensino, Órgãos 

governamentais e ONGs de 

Santa Catarina  

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Com base na análise acima, entende-se que o modelo proposto tem aderência aos eventos 

do tipo Hackathon e similares no que diz respeito aos elementos que o caracterizam, aos atores que 

o compõe e na estrutura que representa. Fica, como proposta de futuros trabalhos a análise mais 

detalhada e a aplicação das ferramentas propostas especialmente pelo componente de 

competitividade presente nesses contextos, que é diferente do ambiente em que se aplicou a 

pesquisa. 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO  

Neste capítulo fez-se a apresentação dos artefatos desenvolvidos na tese, evidenciando a 

aplicação de cada um deles no contexto em que se aplica. Optou-se por fazer primeiro a 

demonstração e a avaliação dos conceitos desenvolvidos na tese e, depois, a demonstração e 

avaliação do modelo e suas ferramentas. Para apresentar os conceitos, fez-se a análise estática de 

cada um para constatar se haviam alcançado o objetivo inicial. Cada um dos conceitos foi analisado 

e, na sequência, fez se a demonstração da aplicação do modelo em contexto real.  

A partir da descrição do Modelo Conceitual e seus principais elementos, mostrou-se a 

aderência do campo de pesquisa ao modelo proposto. Foi descrita a aplicação do Modelo 

Conceitual e de suas ferramentas na Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa 

Catarina em 2021, detalhando conforme a estrutura do sistema de eventos de coprodução de curta 

duração, objeto de estudo da tese, e apresentando os frutos do trabalho. 

 
7 https://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/startup-weekend-2022-sebrae-divulga-agenda-completa-de-

eventos-em-sc/ 
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A análise e discussão dos resultados da aplicação do Modelo Conceitual na CECTI foram 

evidenciados com a exposição das ferramentas utilizadas para atender a cada uma das suas 

características. Com isso, este capítulo mostrou a funcionalidade dos artefatos desenvolvidos, seja 

por meio da comparação entre os resultados esperados e o que foi entregue, seja pelas constatações 

obtidas na aplicação em campo.  

Como previsto na seção de procedimentos metodológicos, ocorreram duas etapas de 

avaliação, uma realizada na aplicação de campo na VI CECTI, especialmente para o teste funcional 

que confirmava os atores envolvidos, o ambiente e as ferramentas necessárias para aplicação do 

modelo e a segunda e última etapa da pesquisa, a entrevista semiestruturada com os especialistas. 

O capítulo é concluído com a discussão dos dados das entrevistas semiestruturadas 

realizadas com especialistas em dois tipos de eventos de coprodução para Equipes EHT: a CECTI 

e o Hackathon/Startup Weekend. A conclusão demonstra que o modelo proposto tem características 

comuns aos dois tipos de acontecimentos e pode ser útil em ambos os tipos de eventos. Após expor 

a proposta inicial do modelo e o caminho percorrido até aqui, a versão final será apresentada no 

próximo capítulo.  
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5 MODELO CONCEITUAL EEHT  

Nesta seção apresenta-se a versão final do Modelo Conceitual EEHT para o sistema de 

evento de coprodução de curta duração. Como destacado, embora toda equipe seja, por natureza, 

heterogênea, as Equipes EHT possuem uma heterogeneidade intencional em sua composição, que 

é definida com base no propósito do evento de coprodução.  

Para dar ênfase na atividade de coprodução da Equipe EHT, foi necessário fazer uma 

representação geral do sistema dos eventos em que as equipes estão presentes e, depois, um 

detalhamento com base no modelo CESM definindo os atores, a estrutura e as ferramentas para o 

sistema das equipes de coprodução. 

O Modelo Conceitual propõe a abstração do sistema de evento de coprodução definido 

como um acontecimento com propósito específico, idealizado por um promotor, no qual se formam 

Equipes EHT para a coprodução de resultados passíveis de propriedade intelectual. (Figura 46). 

Figura 46 – Modelo Conceitual EEHT 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Conforme previsto pelo modelo CESM, para a construção de um modelo são definidos 

elementos que se relacionam entre si: C – Composição, E - Ambiente, S – Estrutura e M – 

Mecanismo. Para o Modelo EEHT são utilizados os três primeiros elementos. Ao invés de 

descrever os mecanismos, são propostas ferramentas e um grupo de funções dos atores que devem 
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ser atendidas na aplicação do sistema. A Figura 47 indica os elementos que compõem o Modelo 

Conceitual aqui proposto e que será detalhado a seguir. 

Figura 47 – Elementos do Modelo EEHT 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

5.1 PREMISSAS DO MODELO EEHT  

O Modelo Conceitual objeto desta pesquisa e apresentado acima, foi composto por vários 

elementos e baseados em premissas básicas que caracterizam as equipes EHT e, consequentemente, 

a aplicabilidade deste modelo:  

a) Equipe Emergente Heterogênea Temporária (Equipes EHT) é um conjunto de 

pessoas formado por situações emergentes que demandam a coprodução de diferentes 

coletivos, em curto espaço de tempo. 

b) Coprodução é o processo coletivo com o maior nível de interação e atuação dos 

integrantes da equipe que, ao criarem ou produzirem em conjunto, se tornam coautores 

do produto de sua atividade coletiva (direito autoral) ou têm resultados passíveis de 

propriedade industrial.  

c) Evento de coprodução: acontecimento com propósito específico, idealizado por um 

promotor, no qual se formam Equipes EHT para a coprodução de resultados passíveis 

de propriedade intelectual.  

d) Destaca-se o fato de que a heterogeneidade na composição da EEHT é intencional, 

relevante e determinada pelo propósito do evento, isto é, do resultado desejado.  

e) Pressupõe-se a necessidade de diretrizes pré e pós-evento com relação ao resultado da 

coprodução que é passível de propriedade intelectual. 
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Segundo o CESM, o elemento Componentes é caracterizado pelos atores essenciais na 

composição do sistema. O elemento Ambiente caracteriza o contexto em que ele ocorre. No modelo 

aqui desenvolvido, ele é formado por atores que influenciam os atores componentes.  

Na descrição do modelo, esses atores são descritos por suas responsabilidades, que são 

cumpridas por meio de funções e, para fazer isso, precisam atender a um perfil. Os outros dois 

elementos, Estrutura e Mecanismos, estão ligados às relações e às dinâmicas que ocorrem entre os 

atores ao longo do funcionamento do sistema. Além de descrever seus objetivos macro, o modelo 

indica os atores envolvidos em cada processo e detalha suas respectivas funções.  

Como anunciado na introdução, em função da limitação de tempo para a realização do 

doutorado, o modelo não apresenta os mecanismos conforme descrito no modelo CESM de Bunge 

(BUNGE, 2004). Até o momento da publicação desse texto, foi possível descrever as funções 

esperadas de conjuntos de mecanismos e apresentar uma relação de ferramentas que auxiliam na 

realização de eventos de coprodução das Equipes EHT. Por isso, a partir daqui, ao invés de 

mecanismos, adotou-se a expressão lista de ferramentas ou instrumentos. 

5.2 DESCRIÇÃO DO MODELO EEHT  

Para definir os elementos do modelo aqui proposto, utilizou-se dados coletados na 

literatura sobre modelos conceituais de equipes (EDMONDSON; HARVEY, 2018; VALENTINE; 

EDMONDSON, 2015; SCHUMAN, 2005), modelos conceituais de coprodução (HOGAN et al., 

2018; NASCIMENTO; SELIG; PACHECO, 2019; NEWELL; GOLDSTEIN; FOSTER, 2019; 

PACHECO; SELIG, 2016) e eventos de coprodução (FILIPPOVA; GELGER; MOSER, 2017; 

HAMAD, 2020; HUPPENKOTHEN et al., 2018).  

Para a definição da lista de ferramentas que auxiliam na moderação e coprodução da 

Equipe EHT utilizou-se como referência os estudos de Mcgrath e Tschan (2007); Wageman, 

Gardner e Mortensen (2012), Brouwer et al. (2016), Hackman e Wageman (2005); Schuman (2005) 

e Hall, Vogel e Croyle (2019). Além da literatura, foram consideradas as observações obtidas a 

partir da aplicação em campo durante a coordenação da realização dos grupos de trabalho dos 

encontros regionais na realização da VI CECTI e os dados coletados nas entrevistas 

semiestruturadas para a validação do modelo. 
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5.2.1 Componentes (Composition) do sistema de coprodução de Equipes EHT 

Os componentes do sistema são aqueles essenciais ao seu funcionamento, sem os quais o 

sistema deixaria de existir. Para o modelo proposto, cuja ênfase está nas equipes EHT que realizam 

a coprodução, como explicitado na delimitação, o foco estava nos elementos humanos e definiu-se 

como atores componentes do sistema: o especialista de domínio, os integrantes da equipe EHT, 

o facilitador e o organizador.  

I- O Especialista de Domínio – é o ator responsável pela identificação, planejamento e 

execução de atividades de coprodução na sua área de especialidade. No sistema, é esse ator quem 

lidera a organização e execução da atividade de coprodução que contará com Equipes EHT. Para a 

definição desse perfil, empresta-se o perfil esperado de um pesquisador da ciência cidadã na 

transdisciplinaridade de coprodução, a exemplo do que foi discutido no item “pesquisador no 

processo de coprodução” na fundamentação teórica. 

Seu perfil se assemelha ao de um consultor ou pesquisador. Pessoa ou instituição que 

tenha experiência e conhecimento na área (temática) da atividade de coprodução e na liderança de 

projetos multidisciplinares. Deve ter, também, a capacidade de liderar equipes multidisciplinares 

responsáveis pelas atividades de definição de estratégias, escolha das dinâmicas e composição da 

equipe de facilitadores aptos para lidar com a especificidade do evento.   

Cabe a ele:  

a) auxiliar na definição dos coletivos heterogêneos intencionais, isto é, o público para 

compor as Equipes EHT a partir dos objetivos estabelecidos pelo “Promotor”;  

b) liderar os processos de concepção, elaboração e aplicação de estratégias, técnicas e 

ferramentas (mecanismos) de moderação e coprodução; e  

c) garantir a seleção e a capacitação dos facilitadores que aplicarão esses mecanismos.  

II- Os Integrantes da Equipe EHT são os atores heterogêneos que compõem as equipes 

de coprodução e têm como responsabilidade coproduzir o resultado pré-definido como objetivo do 

evento. Importante destacar que a heterogeneidade na composição da Equipe EHT é intencional e 

deve ser determinada para atender ao propósito da coprodução objeto do evento. Na representação 

gráfica do modelo, os integrantes da equipe são representados por formas geométricas diferentes, 

indicando as características heterogêneas. 
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Como perfil, os integrantes das equipes EHT são pessoas vinculadas e que representam 

coletivos heterogêneos maiores, como instituições, organizações, profissões ou associações de 

classe, entre outras. É essa vinculação que os qualifica para participar do evento de coprodução.  

Suas responsabilidades são:  

a) representar os coletivos heterogêneos maiores, (coletivos de origem – ver ator de 

Ambiente); 

b) compor a equipe recém-formada para o evento, isto é, não são equipes que já trabalham 

ou trabalharam juntas; 

c) coproduzir com os demais, contribuindo com sua característica de heterogeneidade 

intencional. 

III- O Facilitador visa facilitar a atividade de coprodução e oferecer aos integrantes da 

equipe recém-formada uma estrutura, servindo de referência sobre o trabalho que será 

desenvolvido. Tem conhecimento dos objetivos do projeto e auxiliará ao longo do trabalho para 

que a equipe coproduza, aplicando sua heterogeneidade dentro do curto espaço de tempo 

disponível. É um representante do ator Especialista de Domínio (ver ator de Ambiente) em campo 

e capacitado nos instrumentos de moderação e na aplicação das ferramentas de coprodução 

específicas para o evento. Na representação do sistema, o moderador é representado por um 

hexágono, pois precisa interagir e atuar com diferentes interfaces. 

Esse perfil recebe diferentes denominações como: moderadores, mediadores, mentores e 

animadores. Utilizou-se a expressão facilitador com base na literatura da ciência de grupos 

(SCHUMAN, 2005). Pessoa que conhece a área de conhecimento (temática) do evento e tem 

alguma experiência com a facilitação de trabalhos em grupo.  

Tem como atribuições:  

a) esclarecer a definição de papéis e apresentar as “regras do jogo”; 

b) aplicar os mecanismos de moderação desenvolvidos para assegurar a 

representatividade das características heterogêneas estratégicas e intencionais e o uso 

adequado do tempo;  

c) estar atento aos fatores de heterogeneidade que se destacarem ao longo da atividade e 

que, inicialmente, não haviam sido mapeados; 

d) buscar sempre a validação da equipe, e não de indivíduos, nos resultados obtidos. 
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IV- Organizador é o ator responsável por viabilizar a estrutura para a organização e 

realização do evento de forma que atenda as características definidas pelos atores Promotor e 

Especialistas de Domínio.  

É o perfil de um organizador de evento. Profissionais ou organizações que tenham 

conhecimento de tecnologia para auxiliar na execução do evento planejado. Importante contratar 

um organizador com experiência compatível com o tipo de evento em desenvolvimento, por 

exemplo, executar um evento presencial ou virtual.   

Cabe a ele:  

a) auxiliar no planejamento e execução da estrutura do evento; 

b) oferecer apoio técnico e tecnológico para a realização das atividades de coprodução 

desenvolvidas e aplicadas pelo Especialista de Domínio ou sua equipe. 

O Quadro 30 apresenta um resumo desses atores que formam os componentes do sistema 

referência para o modelo em desenvolvimento. 

Quadro 30 – Resumo da caracterização dos componentes do Sistema de Evento de Coprodução 

Componentes Responsabilidade Perfil Símbolo 

Especialista de 

Domínio 

Liderar o processo de identificação, 

planejamento e execução das atividades 

de coprodução em sua área de 

especialidade no evento que contará 

com Equipes EHT.  

Consultor ou pesquisador 

com experiência e 

conhecimento na área 

(temática) da atividade de 

coprodução e na liderança de 

projetos multidisciplinares.  

 

Integrantes da 

equipe EHT  

Coproduzir o resultado pré-definido 

como objetivo do evento. 

São indivíduos que compõem 

a equipe de coprodução e 

representam coletivos 

maiores e heterogêneos.   

Facilitador 

Ator responsável por apresentar as 

regras do jogo, moderar a atividade de 

coprodução e assegurar a 

representatividade das características 

heterogêneas e o uso adequado do 

tempo. 

Conhece a área de 

conhecimento (temática) do 

evento e está capacitado para 

facilitar e moderar a 

atividade de coprodução da 

Equipe EHT.  

 

Organizador 

É o ator responsável por planejar e 

executar o evento, do ponto de vista 

operacional, de forma que atenda às 

características definidas pelos atores 

Promotor e Especialistas de Domínio. 

Organizadores de eventos 

que tenham conhecimento e 

tecnologia para executar o 

evento idealizado.   

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Em suma, o sistema tem esses quatro atores que formam o seu núcleo. O Especialista de 

Domínio e o Organizador não são considerados integrantes das equipes em si, porém eles são os 

responsáveis por realizar o evento. O Especialista de Domínio é que planeja e elabora todas as 

atividades realizadas pelos facilitadores e pelos integrantes da equipe EHT. Sem esses dois a equipe 

não teria um contexto no qual existir.  

Já a composição da equipe, como discutido na fundamentação teórica, é composta por 

dois ou mais integrantes. No caso do Modelo EEHT, são necessárias pelo menos três pessoas: dois 

integrantes heterogêneos e um facilitador. O facilitador pode fazer parte da equipe, embora ele não 

coproduza como os demais integrantes e, em princípio, não tem direito sobre o produto 

coproduzido. Como se viu na aplicação do modelo em outros contextos, o facilitar pode estar fixo, 

ou não, em uma única equipe. 

O próximo elemento que compõe o sistema é o ambiente (E), formado pelos atores que 

ser relacionam com os componentes (C), mas não são o núcleo do sistema e não atuam nas 

atividades de coprodução. 

5.2.2 Ambiente (Environment) - atores de ambiente 

O elemento Ambiente (E) é composto pelos elementos que atuam sobre ou recebem ações 

nos “Componentes do Sistema”. Nesse caso, os elementos humanos que influenciam a equipe EHT. 

São eles: 

Promotor: é o ator responsável pela idealização e promoção do evento, tem um propósito 

específico de criar ou produzir produto, serviço, ideia, cujo resultado seja passível de propriedade 

intelectual e que necessite de um trabalho coletivo com atores representantes de coletivos maiores 

e heterogêneos. Como o resultado desejado é passível de direito autoral ou propriedade industrial, 

pressupõem-se a necessidade de diretrizes pré e pós-evento para a apropriação e divulgação dos 

mesmos. Essas diretrizes podem prever o compartilhamento ou não dos direitos, desde que seja 

estabelecida e alinhada com os envolvidos.  

O perfil pode ser comparado ao de sponsor de projeto, patrocinador, organizador receptor. 

Pode ser uma pessoa ou instituição.  

Cabe a este ator:  

a) idealizar o evento;  
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b) estabelecer e definir diretrizes pré e pós-evento para apropriação e divulgação dos 

resultados;  

c) contratar o organizador e o especialista de domínio.  

Coletivos de Origem: são os coletivos que representam os elementos heterogêneos 

intencionais relevantes para o processo de coprodução do evento ao qual estão vinculados os 

integrantes das Equipes EHT. Os coletivos podem variar quanto ao perfil demográfico (i.e. região, 

idade, gênero, estado civil, religião, classe social ou etnia) ou funcional (i.e. experiência 

profissional ou formação educacional). No modelo EEHT os coletivos de origem são representados 

por agrupamentos de formas geométricas diferentes, caracterizando a heterogeneidade.  

Atendem a este perfil instituições, organizações, associações ou grupos organizados como 

classes profissionais e grupos étnicos. Nos eventos utilizados como referência para o 

desenvolvimento deste modelo os coletivos de origem eram representados por segmentos sociais 

como empresas, instituições governamentais ou acadêmicas, no exemplo da conferência de CTI, e, 

nos Hackathons, pelas profissões desejadas para compor as equipes: desenvolvedores, designs, 

profissionais de mercado, administrativos, entre outros. 

Cabe a ele:  

a) ter características que qualificam as pessoas para representá-los ao participar e 

contribuir em atividades de coprodução;  

b) servir como um meio para a identificação de integrantes qualificados para Equipes 

EHT; 

c) convidar ou indicar representante para compor Equipes EHT. 

O Quadro 31 resume os elementos referentes aos atores que representam o ambiente do 

modelo desta tese. 

Quadro 31 – Caracterização dos atores que caracterizam o elemento “Ambiente” 

Atores  Responsabilidade Perfil Símbolo 

Promotor 

Idealizar, promover e definir a 

apropriação dos resultados sujeitos à 

propriedade intelectual do evento. 

Contratar o organizador e especialista 

de domínio.   

Sponsor de projeto ou 

patrocinador.  

Pode ser uma pessoa ou 

instituição.  

 

 

Coletivos de 

Origem 

São os coletivos que representam os 

elementos heterogêneos intencionais 

relevantes para o processo de 

coprodução do evento, ao qual estão 

Instituições educacionais, 

instituições governamentais, 

organizações privadas, classes  
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vinculados os integrantes das equipes 

EHT.  

profissionais ou grupos étnicos 

para citar alguns exemplos.   

Fonte: Elaborado pela Autora. 

É importante destacar que, embora o modelo especifique e diferencie as responsabilidades 

e perfis, é possível que, em alguns casos, uma mesma instituição ou pessoa possa desempenhar 

mais de um papel simultaneamente. É possível acumular as funções de especialista de 

conhecimento e organizador ou promotor e organizador, por exemplo. Contudo, não é 

possível, um ator, na função de integrante de Equipe EHT, simultaneamente, fazer o papel 

de facilitador.  

Uma vez conhecidos os atores envolvidos no sistema, descreve-se, a seguir, a estrutura 

em que atuam. 

5.2.3 Estrutura (Structure) 

São os fatores que caracterizam a estrutura na qual o sistema ocorre e não podem ser 

alterados, sob risco de descaracterizarem o sistema em análise. Quais são os fatores estruturantes, 

isto é, que dão identidade ao sistema? É a partir deles que são descritas as relações que ocorrem 

entre os atores do sistema. Para o Modelo Conceitual do sistema de evento de coprodução de 

Equipes EHT foram definidos cinco fatores estruturantes: 

I- Situação emergente: as equipes são formadas a partir de uma demanda não planejada 

por elas, ou mesmo, por seus coletivos. Ambos, coletivos de origem e integrantes das Equipes 

EHT, são identificados pelo especialista de domínio a partir do objetivo do evento contratado pelo 

Promotor. 

II- Heterogeneidade: A heterogeneidade na composição da Equipe EHT é intencional, 

relevante e determinada pelo propósito do evento. A equipe é heterogênea porque os atores que a 

compõem são de perfis demográficos ou funcionais variados, necessários para o tipo de coprodução 

desejada. Os perfis demográficos são caracterizados por região, idade, gênero, estado civil, religião, 

classe social ou etnia e os funcionais por experiência profissional ou formação educacional 

(WILLIAMS; O’REILLY III, 1998).  

III- Tempo limitado: o evento é temporário porque há um prazo determinado e fixo, cuja 

duração varia de minutos até, no máximo, dias. O tempo é tão curto, que não atende as condições 

ideais de desenvolvimento de projeto, pois está mais próximo do tempo para a execução de uma 

tarefa. 
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IV- Natureza da tarefa: atividade pontual de criação ou produção de conhecimento em 

conjunto, na qual a complexidade do resultado demanda a participação de atores com diferentes 

perfis (demográficos ou funcionais) cujo resultado é passível de direito autoral ou propriedade 

industrial. 

V- Propriedade intelectual do resultado: as diretrizes com relação à propriedade 

intelectual (direito autoral ou propriedade industrial) sobre o resultado da coprodução devem ser 

explicitadas e previamente acordadas entre todos os atores. Isso é válido para as questões pré e pós-

evento e podem ter diferentes formatos, desde que estejam definidas e acordadas. 

A partir da delimitação da estrutura do sistema, foram definidas ferramentas que apoiam 

as atividades realizadas pelos atores do modelo. 

5.2.4 Ferramentas  

O quarto elemento proposto para o Modelo EEHT apresenta uma relação de ferramentas. 

Aqui são descritas técnicas, instrumentos e itens de check list que permitirão aos atores do sistema 

realizarem as funções derivadas de suas responsabilidades. As orientações a seguir indicam ações 

e estratégias necessárias para lidar com os fatores estruturantes e viabilizar o funcionamento do 

sistema.  

Com base na Estrutura, o Quadro 32 apresenta, além dos fatores estruturantes, o tipo de 

relação que ele promove no sistema, os atores envolvidos em cada relação e as ferramentas 

propostas. Sabe-se que esta listagem não esgota as possibilidades e, possivelmente, poderá ser 

completada em futuros trabalhos. Além disso, os instrumentos listados podem ter múltiplas 

dimensionalidades e variados impactos. Eles foram organizados considerando o fator que parece 

ser mais impactado por ele.
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Quadro 32 – Fatores estruturantes e listas de ferramentas do modelo EEHT  

Fator Estruturante Tipo de Relação Atores Envolvidos Lista de Ferramentas 

Situação emergente: 

equipes formadas a 

partir de uma demanda 

não planejada por elas, 

ou mesmo, por seus 

coletivos.  

Mobiliza, engaja e 

responsabiliza os 

atores envolvidos a 

partir do objetivo 

proposto.   

Promotor  

Especialista de Domínio  

Coletivos de Origem 

Facilitador 

Integrantes Equipes EHT 

- Definição do público-alvo para compor as Equipes EHT. 

- Estratégias e ações de comunicação para o público-alvo (convite e 

divulgação do evento).  

- Convite para os coletivos de origem. 

- Prospecto do evento com informações detalhadas. 

- Estratégias para atingir os representantes de acordo com o perfil do evento.  

- Divulgação dos benefícios em participar do evento.  

Heterogeneidade: 

perfis demográficos ou 

funcionais variados, 

intencionalmente, 

conforme a necessidade 

do propósito evento. 

Qualifica os 

participantes da 

equipe de acordo 

com seu potencial 

de contribuição 

para os resultados. 

Promotor  

Especialista de Domínio  

Coletivos de Origem 

Facilitador 

Integrantes Equipes EHT 

  

- Critérios para a definição dos coletivos de origem heterogêneos intencionais 

conforme o propósito do evento.  

- Critérios de seleção dos representantes dos coletivos identificados.  

- Critério de composição das Equipes EHT (número de integrantes, 

representatividade entre o(s) fator(es) de heterogeneidade, variações possíveis 

etc.).  

- Caracterização do perfil geral dos integrantes das Equipes EHT e possíveis 

divergências entre eles.  

- Roteiro para o facilitador indicando os fatores de heterogeneidade 

intencionais mapeados para a coprodução e o papel de cada um no processo.  

- Estratégias de intervenções para gestão de conflitos, estímulo ou redução das 

divergências, ou outros possíveis comportamentos do grupo.  

- Treinamento dos facilitadores para aplicar as estratégias de gestão de 

conflitos e imprevistos.  

- Técnicas para reconhecer e evidenciar na equipe a heterogeneidade dos 

integrantes e de sua importância para o resultado.  

- Treinamento dos facilitadores para identificar novas variáveis de 

heterogeneidade não pré-definidas caso isso afete o resultado.  

Tempo limitado – há 

um prazo determinado e 

fixo, cuja duração varia 

de minutos até, no 

máximo, dias.  

Delimita e 

demarca condições 

para a atuação da 

Equipe EHT. A 

coprodução deve 

Facilitador 

Integrantes Equipes EHT 

  

- Cronômetro visível. 

- Roteiro das atividades com a programação do tempo. 

- Regras explícitas para todos os integrantes (tarefa, etapas e resultados 

esperados). 

- Avisos periódicos do tempo restante. 
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Fator Estruturante Tipo de Relação Atores Envolvidos Lista de Ferramentas 

 respeitar o tempo 

definido para a 

tarefa proposta. 

- Estratégias para assegurar a disciplina na execução das etapas para 

realização da tarefa. 

- Domínio do roteiro e/ou dos instrumentos de coprodução (Facilitador). 

- Estratégias e diretrizes para estimular ou interromper a fala (facilitador). 

Natureza da tarefa: 

atividade de criação ou 

produção de 

conhecimento coletivo, 

cujo resultado é passível 

de propriedade 

intelectual. 

 

Requer a 

participação de 

múltiplos perfis 

com diferentes 

papéis e diferentes 

relações entre si 

em função da 

natureza da tarefa. 

  

Facilitador 

Integrantes Equipes EHT 

Especialista de Domínio 

Promotor 

Organizador 

  

- Definição de tarefa factível no tempo disponível. 

- Definição de papéis e responsabilidades. 

- Definir o grau de autonomia e autogestão da equipe para o uso adequado dos 

perfis heterogêneos no evento (Ex.: a competitividade gera maior interesse dos 

membros da equipe, enquanto em um evento com perfil mais colaborativo, o 

interesse maior pode ser por parte da organização). 

- Definir grau de risco para o atingimento dos resultados de 100% das equipes. 

- Dinâmicas e técnicas que promovam a coprodução. 

- Agenda de atividades. 

- Roteiro ou instrumento norteador para a atividade proposta (ex. questionário, 

canvas, pitch, plataforma, atividade distribuída em etapas e tarefas parciais). 

- Definição das funções e do número de facilitadores para o evento e, se 

necessário, para cada equipe. 

- Caracterização do perfil dos facilitadores por equipe ou por evento. 

- Técnicas e estratégias para que o facilitador possa auxiliar a equipe na 

atividade de coprodução (Perguntas, exemplos, atitudes, comunicação não 

verbal). 

- Treinamento do facilitador conforme as técnicas definidas para o evento, 

visando assegurar seu bom desempenho. 

-Teste piloto das atividades e técnicas (validar as dinâmicas e treinar os 

facilitadores). 

- Recursos para assegurar a fidelidade dos integrantes e dos facilitadores ao 

seu papel na equipe e no evento. 

- Contrato de respeito mútuo e atenção a opinião de todos. 

- Acordo de corresponsabilidade na atenção com o tempo e com a participação 

de todos. 

- Definição e divisão das tarefas sempre que necessário.  

- Exemplos práticos de participações bem-vindas e que contribuem para a 

atividade do evento. 
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Fator Estruturante Tipo de Relação Atores Envolvidos Lista de Ferramentas 

- Exemplos do que não fazer. 

Resultado de 

propriedade 

intelectual: clareza das 

diretrizes de 

propriedade industrial 

(coprodução) ou direito 

autoral (cocriação) 

sobre o resultado da 

atividade de coletiva da 

equipe.  

Apropriação dos 

resultados 

Promotor 

Especialista de Domínio 

Integrantes Equipes EHT 

Facilitador 

 

- Diretrizes de direitos e deveres pré e pós-evento. 

- Comunicação das diretrizes sobre os resultados esperados, direitos e deveres 

para todos os atores envolvidos. 

- Critérios de qualidade para o resultado esperado.  

- Avaliação dos resultados (Banca, Jurados, Investidores anjos, mesa de 

discussão). 

- Acordo de participação e de coprodução. 

- Acordo de direitos autorais ou propriedade industrial. 

- Termo de compromisso. 

- Termo de confidencialidade. 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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Vale lembrar que, além dessa listagem, no capítulo anterior, foram exemplificadas 

ferramentas desenvolvidas com base no Modelo EEHT, aplicadas na VI CECTI, e que podem ser 

replicadas para atividades de coprodução de equipes EHT em eventos de curta duração similares a 

conferência de CTI. As ferramentas de moderação estão descritas no Manual e Plano de 

Contingência (APENDICE E). 

Com o material exposto até o momento, entende-se que se cumpriu o objetivo específico 

“b” modelar os eventos de coprodução com ênfase na interação das Equipes EHT (Figura 46 e 48).  

Figura 48 – Descrição do Sistema de Eventos de Coprodução segundo o Modelo EEHT 

 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

O próximo item tem como objetivo oferecer algumas questões orientadoras para o 

desenvolvimento de outras ferramentas que não puderam ser elaborados nesta pesquisa pela 

limitação de tempo de um curso de doutorado e pela necessidade de atender a demandas específicas 

de um evento em desenvolvimento. A isso deu-se o nome de conjunto de funções. Como lembra 

Snowden (2003) para situações complexas não são recomendados cursos de ação e, sim, elementos 

que ajudem a explorar possibilidades. 
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5.3 ORIENTAÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DE FERRAMENTAS NO MODELO EEHT 

Em seção anterior, descreveu-se um conjunto mínimo para a operação do sistema 

modelado a partir da ênfase na Equipe EHT. Contudo, entende-se que vale instrumentalizar esse 

modelo, apresentando sete conjuntos de funções que precisam ser atendidas com ferramentas e 

instrumentos para realizar um evento como o aqui estudado. Os conjuntos de funções estão 

relacionados com as responsabilidades dos seis atores descritos: promoção, conhecimento, 

resultado, qualificação, moderação, coprodução e organização. Junto a cada conjunto de funções 

são apresentadas questões orientadoras que, ao serem respondidas, fornecem dados para identificar 

as ações necessárias ou o tipo de instrumento e ferramenta mais adequados para cumprir com 

aquela responsabilidade. 

Os objetivos macro de cada conjunto são: 

a) Funções de promoção: visam explicitar os objetivos macro do evento, estabelecer 

os resultados esperados e auxiliar na definição das melhores estratégias de promoção e 

comunicação para alcançar esse resultado. Visa, também, identificar e contratar os parceiros para 

realização do evento, como os especialistas de domínio e organizadores. O ator responsável por 

elas é o Promotor. 

Quadro 33 – Função de promoção e questões orientadoras 

Funções de Promoção  
Questões Orientadoras 

Responsável: Promotor 

Definir e explicitar os objetivos e 

resultados esperados para o evento. 

Buscar especialista de domínio para 

definir a melhor estratégia para 

alcance dos resultados. 

Formalizar a contratação dos atores 

especialista de domínio e 

organizador para realização do 

evento. 

Validar as premissas e critérios para 

a promoção do evento de 

coprodução proposto pelo 

especialista de domínio. 

Definir estratégias de comunicação 

e promoção do evento, a partir das 

definições estratégicas junto ao 

especialista de domínio. 

Qual o objetivo do evento? Quais os resultados esperados? 

Como podemos alcançar este resultado? O que precisamos para 

alcançá-lo? 

Que tipo de evento melhor atende este objetivo? 

Quem são os especialistas / parceiros que detém o melhor 

conhecimento para este tipo de evento / para o resultado esperado/ 

para esse público? 

Quem é o público-alvo?  

Onde podemos encontrar o público-alvo? 

Como convidar / atrair os melhores participantes para a atividade de 

coprodução?  

O coletivo de origem pode escolher seu representante? Tem-se 

interesse em algum representante específico (cargo, experiência, 

conhecimento, formação)? 

Quais pontos de atenção no convite ou na reunião desse público 

(concorrência, rivalidade ou interesse políticos, religioso etc.)? 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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b) Funções de conhecimento: têm como objetivo desenvolver ou identificar 

ferramentas, frameworks, instrumentos e conhecimento da área temática do evento, ou do resultado 

desejado, que assegurem a identificação, o planejamento e a execução das atividades de 

coprodução em eventos de curta duração que demandam Equipes EHT. As funções estão 

relacionadas à execução ou liderança do processo de inteligência do evento e da metodologia 

necessária para sua realização. 

Quadro 34 – Função de conhecimento e questões orientadoras 

Funções de Conhecimento 
Questões Orientadoras 

Responsável: Especialista de Domínio 

Identificar e confirmar a necessidade de um evento de 

coprodução com equipes EHT. 

Propor premissas e critérios para a promoção do evento 

de coprodução com Equipes EHT. 

Sugerir os critérios de heterogeneidade intencional e 

relevante para alcance dos resultados desejados pelo 

“promotor”. 

Caracterizar os coletivos de origem que atendem aos 

critérios de heterogeneidade proposta para a formação 

das equipes EHT. 

Aplicar os critérios de qualificação para identificar os 

coletivos de origem que atendem ao perfil de 

heterogeneidade intencional.  

Definir estratégias para convidar/atrair os 

representantes dos coletivos de origem para o evento. 

Indicar a representatividade ideal na composição das 

Equipes EHT (quantos de cada perfil). 

Auxiliar na caracterização dos representantes ideais em 

cada coletivo (cargo, experiência, idade, formação 

etc.). 

Elaborar ou liderar a elaboração de estratégias, técnicas 

e dinâmicas de coprodução e de moderação para 

alcançar o objetivo proposto pelo “promotor”. 

Capacitar os facilitadores para aplicação das dinâmicas 

e metodologia definida. 

Qual a melhor estratégia de trabalho coletivo para 

atingir o resultado esperado? 

As Equipes EHT contribuiriam com a solução desse 

problema? 

O que há de estratégias mais adequadas na literatura 

e nas práticas do mercado (instrumentos, 

metodologias)? 

Existe algum modelo/método que auxilie no 

trabalho?  

Quais elementos/características de heterogeneidade 

agregarão valor para este trabalho?  

Quais os coletivos em que encontramos esses 

elementos de heterogeneidade? Onde estão 

localizados? É algum segmento de mercado? 

Profissão? Característica cultural ou regional? 

Quem são os melhores representantes desses 

coletivos para a atividade de coprodução? Qual o 

grau de liderança ou domínio de conhecimento 

necessário? Alta qualificação ou isso é indiferente? 

Como garantir que a heterogeneidade da equipe 

seja utilizada de forma adequada?  

Quais os principais desafios nesse tipo de público?  

Como engajar os participantes no projeto?  

Quais riscos se corre ao juntar as pessoas com essas 

características (diversidade)? 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

c) Funções de resultado: têm como objetivo estabelecer e comunicar diretrizes, pré e 

pós-evento, de propriedade intelectual com relação ao que for criado ou produzido e todos os 

envolvidos no projeto, sejam eles componentes ou atores de ambiente. Esse é um elemento que 

pode auxiliar na atração das pessoas. O ator responsável por esse item é o promotor, que pode ser 



215 

 

orientado pelo especialista de domínio, uma vez que o objetivo do evento tem impacto direto na 

atração dos participantes. 

Quadro 35 – Função de resultado e questões orientadoras 

Funções de Resultado  
Questões Orientadoras 

Responsável: Promotor 

Definir os resultados esperados, bem 

como o que se espera de cada ator 

envolvido? 

Explicitar se o evento é de cocriação 

(direito autoral) ou coprodução 

(propriedade intelectual) e estabelecer as 

diretrizes pré e pós-evento com relação 

ao que for produzido/criado. 

Comunicar as diretrizes a todos os atores 

envolvidos na atividade de coprodução e 

se necessário aos coletivos de origem. 

Formalizar junto aos integrantes das 

Equipes EHT, e se necessário aos demais 

atores, o aceite com relação as diretrizes 

pré e pós-evento estabelecidas.   

Quais os resultados esperados? (Produto, livro, documentos, 

projeto, ideia de negócio, protótipo etc.)  

É um evento de cocriação (direito autoral) ou coprodução 

(propriedade intelectual)? O tipo de resultado é relevante para 

atrair as pessoas ou para engajá-las no projeto? Qual o resultado 

esperado pelo Promotor e o que pode ser um resultado atrativo 

para os participantes? 

Como será feita a “divisão” dos direitos autorais ou da 

propriedade intelectual? Eles serão compartilhados? Como será 

documentado o resultado do trabalho? Os integrantes das 

equipes EHT participam como pessoas físicas ou representantes 

de pessoa jurídica?  

O coletivo de origem tem alguma participação? Esses itens 

podem influenciar nas questões legais? 

É necessário algum tipo de sigilo com relação ao que será 

produzido? 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

d) Funções de qualificação: auxiliam na identificação e seleção dos coletivos de 

origem e seus respectivos representantes que se qualificam para compor as equipes EHT do evento, 

isto é, correspondem aos critérios de heterogeneidade intencional e relevante para alcançar o 

resultado previsto pelo promotor. O responsável por definir os critérios de qualificação é o 

especialista de domínio, porém quem geralmente “formaliza” o convite ou faz a grande atração é 

o Promotor. Um terceiro integrante estratégico dessas funções são os coletivos de origem. São eles 

que “se qualificam” e “qualificam” as pessoas para que sejam de interesse do evento.  

Quadro 36 – Função de qualificação e questões orientadoras 

Funções de Qualificação  

Questões Orientadoras Responsável: Especialista 

de Domínio 

Identificar e selecionar os 

coletivos de origem que 

possuem a 

heterogeneidade 

intencional necessária 

para alcançar o propósito 

da coprodução do evento. 

Qual a visão de mundo ou quais conhecimentos são necessários para alcançar o 

resultado esperado? São características funcionais ou demográficas? 

Quem tem o conhecimento e ou a prática necessária para agregar valor ao 

trabalho de coprodução?  Como identificar os coletivos? Quais são? Quantos 

são? 

Qual o perfil das pessoas vinculadas a esses coletivos?  
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Definir estratégias para 

identificar e selecionar os 

indivíduos que melhor 

representarão seus 

coletivos na atividade de 

coprodução. 

Dentro de cada “coletivo de origem”, o que caracteriza as pessoas que serão 

melhores integrantes para as Equipes EHT do evento? Como identificar esses 

indivíduos?  

Quais os riscos de colocar estas pessoas trabalhando juntas? 

Esse conjunto de “perfis” demanda mais ou menos atenção com as questões 

relacionais dos integrantes? 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

e) Funções de moderação: são as funções que visam apoiar o processo de condução 

das equipes realizado pelo facilitador. Tem relação direta com as atividades de coprodução, visando 

auxiliar na estruturação do funcionamento do grupo, garantir a gestão do tempo e a atenção e 

aplicação dos fatores de heterogeneidade intencionais. Dependendo do evento, têm, também, a 

função de auxiliar no mapeamento e identificação de fatores de heterogeneidade que, inicialmente, 

não haviam sido mapeados e que se destacarem no momento da coprodução. Esse conjunto de 

funções está, também, relacionado com os aspectos relacionais entre os integrantes.  

Quadro 37 – Função de moderação e questões orientadoras 

Funções de Moderação  

Questões Orientadoras Responsável: Especialista de Domínio 

(desenvolvimento) 

Facilitador (aplicação) 

Definir ferramentas, técnicas e regras 

necessárias para facilitar as atividades de 

coprodução junto às equipes.  

Oferecer informações e “regras do jogo” 

para a equipe recém-formada. 

Assegurar que o facilitador estará atento 

aos fatores de heterogeneidade, bem 

como, aos fatores que inicialmente não 

haviam sido mapeados e que se 

destacaram no momento da coprodução. 

Buscar a validação da equipe sobre o 

resultado do trabalho, a exemplo do que 

ocorre em situações de busca de 

convencimento, consolidando o trabalho 

coletivo. 

Oferecer recursos e capacitação para que 

o os facilitadores estimulem as 

discussões, mantendo o clima de respeito 

e construção conjunta. 

Verificar a necessidade de estimular o 

senso de colaboração ou competição 

entre os integrantes das equipes e 

desenvolver ferramentas para facilitar 

esse processo. 

Quais os pontos que exigirão maior atenção do facilitador: tempo, 

complexidade da tarefa, perfil dos integrantes das equipes etc.?  

Quais desafios o facilitador pode ter ao trabalhar com essas equipes 

(concorrência, rivalidade, divergências religiosas ou interesse 

políticos etc.)? 

Qual é a responsabilidade do facilitador junto da equipe? Qual seu 

grau de gestão ou controle sobre o ritmo ou atividades? 

O que é importante que o facilitador combine com as equipes? Quais 

as regras de jogo que precisam ser conhecidas por todos? 

Como monitorar e garantir que a coprodução ocorra e se utilize os 

fatores de heterogeneidade intencionais? 

Quais os aspectos da coprodução que precisam da heterogeneidade? 

Quais os indicadores para identificar fatores inicialmente não 

mapeados, mas que podem se destacar no trabalho? 

Qual a complexidade das técnicas de coprodução? Ao facilitador 

cabe incitar as divergências entre os integrantes das equipes ou 

apaziguá-las? 

Quantos facilitadores são necessários por equipe?  Existem 

diferentes funções na atividade de moderação? Quais? 

É importante fazer registros?  

Os eventos serão gravados? Serão encontros a distância ou 

presenciais?   

Qual o perfil de facilitadores para este evento? 
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Todas as equipes precisam alcançar o objetivo, ou concluir a tarefa? 

Quais os riscos de desistência ou não conclusão? 

Fonte: Elaborado pela Autora. 

f) Funções de coprodução: esse conjunto de funções está relacionado com a 

definição das dinâmicas e instrumentos que promoverão a coprodução utilizando as características 

heterogêneas intencionais dos integrantes da equipe EHT do evento, dentro do tempo disponível. 

Depois da definição do objetivo do evento (o que se deseja) responde-se ao como. A partir do tipo 

de atividades de coprodução é que serão determinadas as atividades dos outros atores, inclusive a 

moderação. Importante considerar que as dinâmicas de coprodução, podem ser técnicas prontas 

(canvas, pitch, questionários, inventários), mas são os ajustes para atender ao público específico de 

cada evento que farão a diferença para atingir ao objetivo de cada promotor. O ator responsável 

pelo desenvolvimento dessas funções é o especialista de domínio e quem irá aplicar são as equipes. 

O facilitador precisa ter um bom conhecimento dos instrumentos que visam responder a esse 

conjunto de funções. 

Quadro 38 – Função de coprodução e questões orientadoras 

Funções de Coprodução  

Questões Orientadoras Responsável: Especialista de Domínio 

(desenvolvimento) 

Integrantes Equipe EHT (aplicação) 

Utilizar ferramentas, técnicas e 

procedimentos que estimulem o uso das 

características heterogêneas da equipe, 

otimizem o recurso tempo destinado para a 

atividade e garantam a participação de todos 

os integrantes; 

Elaborar ferramentas e instrumentos que 

facilitem obter a validação da equipe sobre 

o resultado do trabalho, evidenciando o 

trabalho coletivo. 

Criar ou identificar dinâmicas que 

estimulem o respeito mútuo o 

desenvolvimento humano e relacional dos 

integrantes das Equipes EHT. 

Oferecer atividades que promovam 

discussões e a apresentação das diferenças, 

mantendo o respeito entre os integrantes e a 

visão construtiva do trabalho coletivo. 

Que tipo de resultado é esperado? O que precisa ser garantido 

para melhor utilizar o perfil dos integrantes?  

Quais desafios de trabalhar com essas equipes (concorrência, 

rivalidade, divergências religiosas ou interesse políticos etc.)? 

Há tempo para permitir a autogestão da equipe?  

Quais os riscos? Quais as facilidades? 

Quais os elementos da EEHT mais estratégicos e valiosos para 

esta coprodução? Como aproveitar o perfil heterogêneo da 

equipe?  

Há risco de animosidade ou competição? Há regras de sigilo? Os 

integrantes irão participar de mais de um grupo?  

Como engajá-los na atividade de coprodução? 

A participação é voluntária? Presencial ou a distância? 

Quais as vantagens para os participantes?  

Pode-se correr o risco de algum grupo não concluir a tarefa? 

Fonte: Elaborado pela Autora. 
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g) Funções de organização: conjunto de funções que almeja viabilizar a estrutura 

operacional do evento, atendendo as estratégias e objetivos definidos pelos atores Promotor e 

Especialistas de Domínio. O ator responsável por essa função é o organizador, contratado pelo 

promotor, e que trabalha em parceria com o Especialista de Domínio. Nas entrevistas, foi possível 

perceber que o especialista e o organizador podem ser funções realizadas por uma mesma 

instituição. 

Quadro 39 – Função de organização e questões orientadoras 

Funções de Organização 
Questões Orientadoras 

Responsável: Organizador 

Garantir a estrutura necessária para a realização do evento do ponto de 

vista operacional e logístico; 

Atender as demandas e características definidas pelos atores Promotor e 

Especialistas de Domínio. 

Identificar e apresentar opções de espaço para realização do evento. 

Viabilizar e organizar os espaços físicos ou ambientes digitais para o 

evento. 

Providenciar equipamentos e materiais necessários para a realização do 

evento. 

Assegurar os materiais necessários para a realização do evento como por 

exemplo alimentação, premiação, logística, etc. 

Qual estrutura é necessária para a 

realização do evento? 

Que opções de ambiente (físico 

ou digital) existem para atender 

essa demanda?  

Quais materiais serão necessários 

para realização das atividades? 

Quais as tecnologias adequadas 

para realizar as atividades 

propostas?  

Fonte: Elaborado pela Autora. 

Os quadros acima não têm a pretensão de esgotar o tema ou oferecer um método pronto, 

uma vez que a variedade de eventos que podem ser beneficiados com o Modelo Conceitual aqui 

apresentado ficaria reduzida. A descrição do conjunto de funções e as suas respectivas questões 

orientadoras podem apoiar os especialistas de domínio, organizadores, ou mesmo os demais atores, 

na criação de novas ferramentas para a organização e execução de atividades de coprodução como 

as previstas neste estudo.  

5.4 DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DO MODELO EEHT  

O Modelo EEHT foi elaborado tendo como objetivo apoiar as atividades em um contexto 

específico. A revisão de literatura mostrou que o tema equipe é amplamente estudado e, a cada 

momento, tem-se identificado novos elementos ou elementos já conhecidos que precisam ser 

analisados sob um novo ângulo ou paradigma. Existem muitas “dinâmicas de grupo” já elaboradas, 

há guias, ferramentas e instrumentos para facilitar o trabalho em grupo e, a cada momento, novas 

metodologias surgem. 
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E o que de novo é oferecido pelo Modelo EEHT? O modelo em si e as ferramentas 

propostas e desenvolvidas para um contexto em que é preciso reunir equipes emergentes 

heterogêneas temporárias para construir uma solução passível de propriedade intelectual, 

principalmente em circunstâncias colaborativas, embora não se exclua as competitivas, em que o 

tempo disponível é fixo e curto.  

Por se tratar de um ambiente complexo e caótico (KURTZ; SNOWDEN, 2003) não se 

pretende e não é possível oferecer uma receita pronta a ser repetida. Pode-se, contudo, reforçar os 

elementos que, segundo a literatura e a prática constatada na pesquisa desta tese, facilitam e 

auxiliam na busca por um bom desempenho das equipes, ou pelo menos o atingimento dos 

objetivos propostos.  

5.4.1 Clareza do contexto do evento  

O contexto do evento vai impactar em todos os outros elementos. Qual o objetivo? Para 

quem? O que é mais importante: o resultado objetivo, econômico, de desempenho ou o capital 

relacional, humano/intelectual? Quais os resultados e para quem? O promotor quer receber os 

resultados coproduzidos ou quer dar visibilidade e fomentar um ambiente para networking, por 

exemplo? Essa decisão impacta no rigor com que se aplicará as estratégias de coprodução. Se o 

objetivo é o “produto resultante” será necessário elaborar atividades com etapas mais controladas 

e maior rigor na avaliação dos resultados, contudo se o objetivo é possibilitar experiências, práticas 

e uma oportunidade que propicie relacionamentos, a gestão pode ser delegada à própria equipe. 

Quanto mais rica a descrição do contexto, mais chances de escolher as estratégias pertinentes para 

alcançar o propósito inicial. 

5.4.2 Atenção ao planejamento 

Para desenvolver as estratégias, outro ponto basilar está relacionado com o tempo 

disponível para a realização do evento de coprodução. Quanto mais curto o tempo do “evento de 

coprodução”, parece ser maior o tempo dedicado ao planejamento do evento. Quanto menos tempo 

se tem para a realização da tarefa de coprodução, maior o planejamento necessário para oferecer 

condições para as pessoas coproduzirem e darem atenção ao objetivo proposto.  
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5.4.3 Seleção e atração dos atores 

Nesta pesquisa já se abordou a importância da qualificação dos integrantes das equipes 

para a qualidade do trabalho. A liderança, por sua vez, não foi um tema discutido de forma 

específica, mas apareceu na entrevista ao se falar da coprodução social. Foi destacada a relevância 

de haver pessoas com representatividade na sociedade para atrair o público na coprodução. Na 

CECTI, “era levado em consideração a liderança e a influência social dos atores em cada região. 

O capital social e relacional é muito importante para o resultado esperado na CECTI. (...) O líder 

se torna super importante na composição das equipes” (ED1). O entrevistado argumenta que em 

atividades de coprodução o reconhecimento de uma liderança é basilar.  

Quem tem representatividade traz junto segurança e cria empatia no grupo, de forma que 

há maior probabilidade de coprodução. Quando se fala da coprodução na sociedade, o capital social 

do líder ou dos integrantes do grupo que está coproduzindo faz diferença no processo de atração 

dos integrantes das equipes e dos participantes do evento. Contar com pessoas ou empresas que 

sejam referência no evento facilita a atração de pessoas qualificadas para o objetivo a ser atingido. 

É necessário elaborar estratégias para atrair o público com a qualidade e a quantidade previstas no 

planejamento. As técnicas irão depender do perfil desejado. Pode ser via edital, sites e parcerias 

institucionais, convites exclusivos ou ingressos gratuitos. Importa que sejam atrativos e cheguem 

até as pessoas e os atores relevantes para o propósito do evento. 

5.4.4 Estrutura  

Ter clareza dos recursos disponíveis para formatar a estrutura possível, se não for a ideal. 

Como relação ao tempo disponível, por exemplo. Quanto tempo se tem para o planejamento e para 

o evento em si? Ele está alinhado com o nível de qualidade que se deseja para a tarefa de 

coprodução? O promotor está disposto a construir em conjunto com o especialista de domínio, ou 

ele delegou esta tarefa? Quer a participação de pessoas com experiência e maturidade, pessoas com 

mais energia e disposição? Prefere-se a combinação dos dois perfis? Será presencial, virtual ou 

híbrido? A pesquisa mostrou que a quantidade do tempo não é o mais importante, e a literatura traz 

muitos estudos sobre esse tema. Já no século passado Gersick (1988) afirmou que não importa o 

tempo total pois é quando falta 50% do tempo para a entrega do projeto que as equipes se 

“movimentam” e se dedicam em encontrar a solução para a tarefa proposta. Quem nunca deixou 

chegar ao fim do semestre para estudar para a prova ou fazer os trabalhos finais?  
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Então, encontrar o tempo adequado para o propósito, nem muito longo e nem muito curto, 

parece um dos segredos para o qual ainda não se tem resposta exata. Sabe-se, porém, que estudos 

científicos mostram que o descanso é um elemento importante na cognição (WALKER, 2018) se 

o resultado desejado precisar de esforço cognitivo ou raciocínio lógico de qualidade, um evento 

“virado”, portanto, não parece ser a melhor alternativa.  

Ainda relacionado à estrutura do evento, quanto mais recém-formada é a equipe, ou 

quanto mais existe fluidez entre seus integrantes, mais uma estrutura de papéis ou de tarefas 

substitui a necessidade de conhecer profundamente as competências de cada um. Por isso, 

estabelecer papéis e deixar essa definição explícita para todos os participantes é um dos “segredos” 

revelados. Ela pode ocorrer com camisetas, “bolinhas”, inscrições em papéis pré-definidos (gestão, 

TI, designer), ou no tratamento e chamamento durante o evento. É relevante reconhecer e valorizar 

o papel e a contribuição esperada de cada um (VALENTINE; EDMONDSON, 2015; WAGEMAN; 

GARDNER; MORTENSEN, 2012). Os estudos mostram que a partir de uma referência e uma 

estrutura, tem-se um aumento na produtividade sem perder as contribuições individuais que cada 

pessoa pode oferecer quando desempenha um determinado papel. Com isso, é possível obter uma 

responsabilização compartilhada pelo resultado. 

5.4.5 O papel do “facilitador” 

A literatura da dinâmica de grupos traz o papel do facilitador e no modelo aqui proposto 

ele é apresentado para auxiliar e responder à necessidade de estrutura e comunicação. Uma equipe 

técnica de facilitadores com o perfil adequado e bem capacitada permitirá que o evento aconteça e 

que se possa lidar com as variáveis não planejadas e emergentes comuns em cenários complexos 

ou caóticos. Isso vale independentemente dos papéis que eles executarem (moderador, mediador, 

mentor, animador, entre outros). Pode-se dizer que o facilitador é a peça central para o modelo aqui 

proposto. 

Importante, a partir da clareza dos itens anteriores, é definir o perfil do facilitador para o 

evento e além de selecionar as pessoas adequadas, capacitá-las dentro do modelo e nas 

características do evento em desenvolvimento. Eles serão os guardiões da metodologia junto às 

equipes de coprodução. 
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5.4.6 Comunicação 

Comunicar, comunicar e comunicar. Após a etapa de planejamento (mas que já ocorre 

durante) a comunicação assertiva precisa ser executada em todos os níveis pois, como seres sociais, 

os humanos se comunicam o tempo todo, mas nem sempre expressam o que de fato gostariam ou 

compreendem o que o outro quis comunicar. Se algo precisa ser pensado e cuidado é a comunicação 

verbal ou não verbal.  

Na aplicação da pesquisa desta tese, um dos maiores desafios encontrados foi garantir o 

alinhamento do discurso e o entendimento do processo por todos os participantes da organização, 

inclusive por se tratar de um projeto interinstitucional. Os Hackathons, pelo que se pode perceber, 

também tinham a necessidade de coproduzir com diferentes pessoas, representantes de variadas 

instituições, antes do evento propriamente dito acontecer. Assegurar estratégias e ferramentas de 

comunicação entre os diferentes atores, para as diferentes fases do projeto, pode ser um fator de 

sucesso. Quando pesquisado sobre facilitadores e barreiras da coprodução, a comunicação foi 

identificada como um dos elementos chaves (PRADO; PACHECO, 2019). 

O Modelo Cross-boundery (EDMONDSON; HARVEY, 2018) destaca como entradas do 

processo as diferentes linguagens dos integrantes das equipes, desde a linguagem cultural até a 

linguagem característica das diferentes profissões, e reforça esse ponto como algo a ser cuidado na 

condução das equipes, em especial as heterogêneas. Nos trabalhos coletivos, a comunicação recebe 

muita atenção, mas, segundo o que se observa na literatura e nas experiências de campo (aplicação 

da CECTI, grupos focais, entrevistas semiestruturadas, capacitação dos facilitadores), não parece 

ser o suficiente. Utilizou-se estratégias que fizeram uso de ferramentas tecnológicas como: 

Whatsapp, Google docs, e-mail, Zoom, Google meet, Survey monke e Youtube, além de reuniões 

presenciais para alinhamento do projeto. Mesmo durante as sessões de análise de percepção, um 

canal de comunicação paralelo foi utilizado pela organização para interação com os facilitadores e 

membros de equipe. Criar e manter um canal aberto de comunicação permitiu que o trabalho 

acontecesse.  

Em seu depoimento, ED2 reforçou a importância de os mentores circularem pelos grupos 

e manterem a organização ciente do que ocorria em cada equipe, permitindo que se tomasse as 

atitudes adequadas a cada caso. No relato de Int2, após 17h de trabalho, duas equipes foram 

desclassificadas do evento de 24h por entregarem no prazo previsto à comissão organizadora um 

projeto que respondia questões diferentes do questionário destinado àquele Hackathon. O que 
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parece ter causado mais estranhamento às equipes participantes foi o fato de que nem os mentores 

e nem a empresa que desenvolveu a plataforma (onde eram respondidos os questionários) 

perceberam que eles estavam respondendo algo diferente. Falha de comunicação? Falha de 

processo? Falha de atenção da equipe? O fato é: houve falha e naquele evento duas equipes não 

puderam concluir seu projeto.  

5.4.7 Dinâmicas e técnicas de grupo  

Toda vez que se vai aplicar uma dinâmica deve-se ter claro o objetivo, o público-alvo, o 

ambiente, o grau de intimidade do grupo, a capacitação e o preparo do facilitador e os materiais 

necessários ou disponíveis. Além disso, na experiência profissional da pesquisadora desta tese, há 

um preconceito social com relação às dinâmicas de grupo, seja para os processos seletivos, 

treinamentos corporativos ou educacionais, ou mesmo em atividades de recreação. Pessoas não 

gostam de se expor ou sair da sua zona de conforto. Por isso, pensar em dinâmicas que facilitem o 

trabalho coletivo, ao invés de inibir ou afastar as pessoas, é importante e nem sempre simples.  

O Modelo EEHT não propõe a aplicação de dinâmicas de grupo como as listadas em guias 

ou livros que oferecem dinâmicas prontas. Ele se propõe a apresentar os perfis dos atores 

envolvidos, suas necessidades e os fatores que precisam ser cuidados para atendê-las.  

É preciso responder questões como: quais intervenções podem ou devem ser feitas para 

que o tempo seja utilizado de forma adequada e otimizada? O que pode ser feito antes das equipes 

estarem reunidas? Quais símbolos e sinais podem ser construídos para que a comunicação aconteça 

de forma natural, orgânica, como pressuposto na gestão à vista, por exemplo? Para que o tempo da 

equipe deve ser utilizado? Quem são as pessoas que estão sendo convidadas para o evento? Se 

aquelas pessoas, com aquele perfil, foram atraídas para o evento, é porque se quer saber o que elas 

têm a oferecer, quais as falas, quais perguntas, qual formato da sala (virtual ou presencial) mais 

adequado para estimular sua participação?  

E o “tempo limitado e curto” é umas das razões pelas quais uma dinâmica de grupo “de 

prateleira” não é indicada. Ela tende a desperdiçar o tempo que poderia ser utilizado na realização 

da tarefa. Uma vez que as pessoas estão reunidas para fazer algo específico, deixe-as utilizar o 

tempo para essa produção. A apresentação é uma das etapas mais importantes para a formação das 

equipes. Se não estão integradas e não se conhecem, dificilmente as pessoas irão oferecer o seu 

melhor. É preciso investir tempo para isso, sem exagerar.  
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Uma forma de utilizar essa diretriz na dinâmica de apresentação é, como foi realizado na 

CECTI, oferecer um roteiro e pedir que a pessoa se apresente, fale do seu segmento de atuação e o 

que ela espera do evento Ali, usando o exemplo vivido, já se começa a construir a clareza do papel 

que ela representa e dos diferentes papéis que serão representados no evento. Ao ter conhecimento 

das expectativas é possível, ao longo do evento, trazer à tona, quando pertinente, se o desejo inicial 

está sendo atendido. Ou ainda, esclarecer logo no início dos trabalhos o que de fato irá acontecer, 

o que está previsto ou não. 

Por fim, e talvez mais importante e estratégico para o Modelo EEHT, está a diretriz do 

respeito aos fatores de heterogeneidade intencionais e, com isso, o respeito à participação e 

contribuição de todos os integrantes. Novamente, não está se falando de dinâmicas “de prateleira”, 

é oportuno criar estratégias que destaquem essas características.  

Algumas ferramentas podem ser utilizadas de forma conjunta, como o uso de sinais não 

verbais: camisetas, “bolinhas”, planos de fundo (nas salas virtuais), cores, entre outras. Em 

paralelo, a metodologia das atividades de coprodução pode ter perguntas direcionadas a cada 

“perfil”, cujas respostas já irão compor a tarefa a ser desenvolvida; as intervenções dos facilitadores 

podem estimular a escuta ativa, reforçar o papel que cada um representa e com a sua intervenção 

demonstrar como ouvir ou perguntar, como incluir ou dar limites aos colegas.  

O acordo psicológico é outra estratégia utilizada para direcionar uma equipe em seu jeito 

de funcionar. Algumas ferramentas de coaching podem contribuir para “acordar’ e estimular o 

comportamento esperado. É necessário, contudo, que seja respeitado o momento da equipe. Cada 

intervenção deve ser feita conforme as necessidades e maturidade da equipe. No modelo, aplicou-

se a sequência proposta por Hackman e Wageman (2005). No início do trabalho, utilizar 

intervenções relacionadas ao esforço e que visam promover a motivação; próximo ao ponto médio, 

aproximadamente no meio do tempo disponível, a equipe tende a necessitar de intervenções 

consultivas e relacionadas à estratégia e resolução da tarefa; e, no final de um ciclo de tarefas, as 

intervenções educacionais, isto é, que abordam conhecimento e habilidade são as mais indicadas.   

Apresenta-se alguns exemplos de intervenções que podem ser utilizadas, mesmo em 

eventos competitivos, para estimular uma atuação respeitosa e coprodutiva dentro da equipe 

respeitando suas diferentes fases de funcionamento:  
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Início do trabalho 

- Fazer a apresentação com elementos relacionados ao trabalho em si, destacar o papel de cada um 

no evento ou na equipe. 

- “Somos uma equipe e a responsabilidade é de todos nós”.  

- “Conto com todos para que façamos a gestão do tempo”. 

- “Essa equipe é fera!” (para reforçar algum comportamento ou mesmo gerar o senso de grupo). 

- “A tarefa é a seguinte...”.  

- “O desafio é…”; “Vamos precisar da colaboração de todos.” 

Durante a execução da tarefa (ponto médio): 

- “Como vamos fazer a gestão do tempo: de forma conjunta ou teremos um guardião?” 

- "Alguém tem alguma ideia sobre como podemos resolver essa questão mais rapidamente?” 

- “Como podemos resolver essa questão?” 

- “Fulano trouxe uma ideia interessante, alguém pensa diferente?” 

- “Quem mais tem algo a acrescentar?” 

- “O que ainda não tentamos?” 

- “O que mais pode ser feito/dito/pensado?... E o que mais? E o que mais?” 

- “Em resumo o que temos é isso… todos estão de acordo que esta é uma boa forma de resolver ou 

expressar o trabalho de nossa equipe? 

- “Que exemplos vocês conhecem que pode nos ajudar com esse tópico/problema?” 

Para o momento de fechamento: 

- “Estamos concluindo nosso trabalho, o que fica como aprendizado?” 

- “Pessoal, o que foi o que foi muito bom nesta atividade?  

- “Muito obrigada pela contribuição de cada um! Hoje eu aprendi…” ou “Hoje eu descobri…” 

- “Vamos apresentar nosso projeto… o grupo concluiu que…” 

- “Por que valeu a pena?” 

- “Que bom... Que pena... Que tal...” 

As frases e dinâmicas são ilustrações colhidas das entrevistas, da literatura e da aplicação 

em campo. A concordância nominal (nós ou vocês) ou a forma de aplicá-las vai depender de como 

está estruturado o evento e a participação do facilitador. Se ele está vinculado ou não à equipe ou 

se ele é “volante” (ED2). Caso a equipe receba algum material escrito, o texto pode direcionar 
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ações que indiquem um trabalho coletivo colaborativo ou voltado para o alcance do objetivo sem 

dar atenção à forma como ele é feito. O que se deseja?  

O Modelo EEHT entende que o respeito às pessoas é base para a atividade de coprodução. 

E essa era uma das lacunas de pesquisa: como fazer as pessoas coproduzirem, respeitando as 

diferenças? A resposta: tratando-as como humanas. Se, ao planejar o evento, for esquecido de se 

incluir o elemento humano, não é possível cobrar que as pessoas o façam. Posturas que indiquem 

e exemplifiquem a gentileza, o ouvir atento, o ver, o prestar atenção ao outro, podem e devem ser 

parte da capacitação dos facilitadores (SCHUMAN, 2005).  

É disso que se trata quando se fala em resultados de desempenho e outros resultados. Kurtz 

e Snowden (2003) destacam muito bem que em uma situação complexa ou caótica, onde os 

conceitos de coprodução são indicados como solução, a relevância, os valores é que servem de 

referência. Com base nesses valores é que a proposta é aqui apresentada: ao se preparar um evento 

de coprodução para equipes emergentes, heterogêneas temporárias defina-se claramente o objetivo, 

mas tenha-se como princípio e fundamento fazer um evento para pessoas e com pessoas. 

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO  

Esta seção exibiu o resultado para o objetivo geral da tese: o Modelo Conceitual proposto 

para apoiar o funcionamento de equipes emergentes, heterogêneas e temporárias em eventos de 

coprodução de curta duração.  

A seção inicia com a descrição das definições basilares para a construção do modelo e a 

representação gráfica dele. A partir do estabelecimento das premissas fundamentais do sistema 

macro, passou-se a descrever os elementos de acordo com as definições do modelo CESM 

(BUNGE, 2003), tendo como ênfase o subsistema das Equipes EHT. Foram descritos os atores 

classificados como “Componente” e como “Ambiente”, seguidos dos elementos da “Estrutura”. 

Para compor o elemento que seria o “M”, de “mecanismos”, optou-se por fazer uma lista de 

ferramentas que auxiliam e viabilizam as relações identificadas na estrutura. Diferente do proposto 

no modelo CESM de Bunge, a tese não se propõe a descrever os mecanismos e reconhece que isso 

é uma possibilidade de pesquisa futura.  

Para cada elemento, foi apresentado o conceito e sua importância ou papel no Modelo 

EEHT. 
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Além das ferramentas propostas com base na aplicação realizada do modelo e das 

sugestões coletadas nas entrevistas, este capítulo apresenta questões orientativas para a elaboração 

de futuras ferramentas conforme as funções definidas para cada ator do sistema, buscando auxiliar, 

principalmente, os eventos que diferem do contexto da conferência para a qual foram apresentados 

detalhes das dinâmicas e técnicas na seção 4.  

Para concluir esta seção, são descritas as diretrizes para aplicação do Modelo EEHT em 

que se destaca os pontos principais de atenção e reflexão para a elaboração de técnicas e dinâmicas 

em eventos como os caracterizados pelo modelo. Pois, embora a proposta apoie as atividades de 

coprodução de equipes emergentes heterogêneas temporárias, sejam elas de caráter colaborativo 

ou competitivo, o Modelo não pode prescrever técnicas a serem aplicadas para todos os eventos.  

Conclui-se dizendo que o modelo visa auxiliar na "preparação de eventos de coprodução 

para equipes emergentes heterogêneas temporárias cujo princípio e fundamento seja fazer um 

evento para pessoas e com pessoas", na busca de resultados para todos. 
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6 CONCLUSÕES 

Descreve-se aqui as conclusões desta tese, motivada pela identificação da necessidade 

teórico-empírica de um modelo para apoiar atividades de coprodução de equipes emergentes, 

heterogêneas e temporárias. Nesta seção, apresenta-se as conclusões da tese, formaliza-se a última 

etapa da DSR, que é a comunicação dos resultados, apresenta-se a relação de publicações das 

repercussões parciais e as recomendações para futuros trabalhos.  

Alguns fatos observados na realidade motivaram esta pesquisa de doutorado. Em primeiro 

lugar a observação de que os eventos de coprodução contemporâneos têm gerado uma demanda 

por trabalhos de coletivos com características diferentes do que a ciência de grupos estava 

acostumada a trabalhar nas décadas anteriores.  

Em segundo, que a sociedade conectada tem demandado, de forma cada vez mais 

frequente, que esses coletivos realizem tarefas, reunindo pessoas com a missão de integrarem as 

equipes não como indivíduos apenas e sim como representantes de um coletivo maior, uma 

instituição, uma empresa, uma classe profissional e, com isso, tem aumentado sua responsabilidade 

e o risco dessas equipes não atenderem à demanda inicial. Ao consultar a bibliografia verificou-se 

que a própria literatura da ciência de grupos reconhece esse fenômeno como recente e como algo 

que precisa ser estudado para ser atendido com novas ferramentas. A literatura que aborda o 

processo de coprodução, igualmente, afirma necessitar de mecanismos que auxiliem na condução 

desses trabalhos. É nessa lacuna que está o propósito da tese. 

A identificação desse objeto de pesquisa evidencia o potencial de uma contribuição 

científica, além de oferecer subsídios, por meio de uma pesquisa aplicada, para responsáveis por 

fazer essas equipes coproduzirem e gerarem resultados.  Resultados tanto para a ciência dos grupos 

quanto para a literatura da coprodução, pois, ao coproduzir efetivamente, obtém-se diferentes 

resultados. Além de um produto ou serviço passível de direito intelectual, gera-se capital relacional 

e intelectual, isto é, tem-se o que, na ciência de grupos, é chamado de resultado de desempenho e 

outros resultados. Ganham com isso a sociedade, a ciência, os coletivos representados nas equipes 

e ganham as pessoas que as integram. 

A partir da identificação da necessidade de apoiar os eventos de coprodução que precedem 

da participação de equipes emergentes, heterogêneas e temporárias foi estabelecido um objetivo 

geral e para atingir esse objetivo se estabeleceu metas parciais.  
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O objetivo geral que era a proposição de “um Modelo Conceitual de apoio ao 

funcionamento de equipes emergentes, heterogêneas e temporárias em eventos de coprodução de 

curta duração” contou com o apoio da fundamentação teórica nas áreas de ciência de grupos e na 

área de coprodução. Para auxiliar na identificação e descrição dos elementos relevantes para a 

representação que se estava propondo, foi aplicada a visão do CESM, de modelagem de sistemas, 

e esse conjunto deu subsídios para se propor um modelo. 

A revisão de literatura, foi essencial para identificar a necessidade de caracterizar o tipo 

de coletivo estudado na tese a partir da ciência de grupos, uma vez que essa informação não foi 

encontrada, nas referências bibliográficas. A primeira meta parcial foi alcançada com a definição 

de que “Equipe Emergente Heterogênea Temporária (Equipes EHT) é um conjunto de pessoas 

formado por situações emergentes que demandam a coprodução de representantes de diferentes 

coletivos em curto espaço de tempo”. 

A segunda meta parcial, que visava dar estrutura para alcançar o objetivo geral, também 

utilizou a revisão de literatura e documental, agora no arcabouço teórico da coprodução. O que 

permitiu a definição de elementos conceituais importantes para o sistema em análise. Estabeleceu-

se como coprodução “o processo coletivo com o maior nível de interação e atuação dos integrantes 

da equipe que, ao criarem ou produzirem em conjunto, se tornam coautores do produto de sua 

atividade coletiva ou têm resultados passíveis de propriedade industrial”.  

Para delimitar o contexto em que a atividade de coprodução é realizada pela Equipe EHT, 

identificou-se os eventos de coprodução de curta duração, que são “acontecimentos com propósito 

específico, idealizado por um promotor, no qual se formam Equipes EHT para a coprodução de 

resultados passíveis de propriedade intelectual”. 

Ainda com vistas a responder ao segundo objetivo específico de modelar os eventos de 

coprodução com ênfase na interação das Equipes EHT, foi aplicada a visão do CESM de 

modelagem de sistemas, o que auxiliou na identificação e descrição dos elementos relevantes para 

a representação que se estava propondo. Além de contextualizar o sistema no qual estão inseridas 

as Equipes EHT, descreveu-se os atores que fazem parte do modelo. 

Com esse conjunto de informações, teve-se subsídios para propor um modelo que 

caracterizou o porquê desses coletivos, explicitou-se as relações entre eles, detalhou-se os 

personagens desses subsistemas de coprodução para que, além do Modelo Conceitual, fosse 

possível listar ferramentas baseadas na atuação de cada um. Então, ao fazer a caracterização desse 
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tipo de coletivo, a representação gráfica do modelo e das relações entre seus elementos, pode-se 

considerar alcançada as duas primeiras metas parciais e, também, o objetivo geral.  

Contudo, para a pesquisa desta tese, foi-se além. Quis-se assegurar que a proposição tinha 

potencial de aplicação e beneficiaria os responsáveis por esse tipo de evento e utilizou-se a técnica 

de entrevista semiestruturada para entrevistar pessoas e “analisar a viabilidade e contribuição do 

modelo EEHT, para eventos de coprodução de curta duração”. Ao fazer isso, respondeu-se ao 

último objetivo parcial da tese. 

A análise dos benefícios e aplicabilidade do Modelo EEHT foi feita por meio das entrevistas 

semiestruturadas com especialistas e com os grupos focais durante o desenvolvimento do modelo 

e aplicação das ferramentas que facilitaram as atividades de coprodução. Essas experiências 

ofereceram uma visão da prática, que é um dos principais resultados da pesquisa-ação, ao permitir 

que o pesquisador vivencie, na prática, e experimente a realidade junto de quem a vive.  

As entrevistas ofereceram uma imersão no que diz respeito aos eventos de coprodução de 

curta duração. Ter a possibilidade de ouvir oito pessoas contando sobre as experiências vividas em 

diferentes papéis, ofereceu informações valiosas para concluir esta pesquisa. Pode-se constatar a 

aplicabilidade do modelo, levantar novas ferramentas e ter maior clareza de como explicitar 

informações e conhecimentos que ainda estavam no nível tácito. 

Na aplicação da pesquisa, a comunicação foi o fator mais desafiador, pois pessoas de 

diferentes organizações, com objetivos diversos, às vezes independentes, com linguagens próprias 

de seus modelos mentais e áreas da atuação, fizeram com que boa parte da atenção e do tempo 

fosse direcionada para comunicar objetivos, explicar a metodologia e capacitar os facilitadores 

(mediadores e relatores) para aplicar as dinâmicas desenvolvidas.  

No planejamento do evento, que era parte da aplicação do modelo, o trabalho ocorreu com 

uma equipe emergente e heterogênea, quase temporária, mas que teve quatro meses para organizar 

os encontros de coprodução em si. Foram necessários vários encontros de capacitação, alguns 

grupos de WhatsApp e o registro detalhado do que se estava organizando para assegurar que os 

encontros regionais aconteceriam e que a equipe de aplicação da metodologia de coprodução 

estaria pronta para lidar com a complexidade do evento em cada regional. As ferramentas foram 

testadas e melhoradas. Era possível perceber que as pessoas de todas as instituições envolvidas: 

EGC/UFSC, FAPESC e Rede Catarinense de Inovação estavam engajadas e comprometidas para 

que o objetivo fosse alcançado. O feedback recebido ao final dos encontros, e mesmo ao final da 
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sexta edição da conferência de CTI de Santa Catarina, foi positivo e se contatou que os resultados 

foram alcançados.  

Houve o reconhecimento de integrantes de equipes, atores do ecossistema de coprodução 

do Estado e do promotor do evento, gestores da FAPESC, de que a metodologia adaptada para o 

meio virtual havia entregado o que se propôs. O modelo aqui proposto é apenas uma parte da 

metodologia aplicada na VI CECTI, contudo, é possível afirmar que esta pesquisa deu sua 

contribuição científica e aplicada, composta pelos artefatos desenvolvidos, um novo modelo 

proposto para o trabalho coletivo com Equipes EHT, as ferramentas apresentadas e as diretrizes 

descritas para a aplicação em futuros eventos. 

Para concluir reforça-se que o Modelo EEHT tem como diretriz de aplicação colocar o 

respeito às pessoas como fundamento em qualquer evento de coprodução que seja realizado com 

pessoas. Para isso é necessário que, ao planejar, se lembre de incluir os elementos humanos às 

dinâmicas: ser gentil, propor que todos contribuam com a sua parte, perguntar, ver e ouvir com 

atenção. 

Expostas as conclusões da tese, são descritos, a seguir, elementos que compõem a última 

etapa prevista no método da DSR. 

6.1 COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

Comunicação é a última etapa da DSR e é o momento em que acontece a divulgação do 

problema, a importância de se propor uma solução para ele e a apresentação do artefato, ou dos 

artefatos criados (FREITAS JUNIOR et al., 2017). É nessa fase que se realizam os últimos passos 

propostos no protocolo: explicitação das aprendizagens, conclusões, generalização para uma classe 

de problemas e a comunicação dos resultados (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 

2015). 

A explicitação das aprendizagens consiste em expor os aspectos nos quais o pesquisador 

obteve êxito e os itens que deveriam ser melhorados para pesquisas futuras, o que está sendo 

evidenciado neste documento de tese. 

Aqui são resumidas as principais conclusões alcançadas com a pesquisa, suas limitações 

e as possíveis oportunidades de trabalhos futuros. Fica evidente uma possível generalização para 

uma classe de problemas que se ocupa, também, de enumerar os possíveis tipos de problemas que 

poderão fazer uso do(s) artefato(s) criado(s). Vale destacar que sem a etapa de comunicação que 
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contribua para o avanço da ciência, não se pode dizer que se realizou uma pesquisa a partir do 

método da DSR (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015). 

Além da tese, foram publicados estudos neste tema que evidenciam algumas das etapas 

iniciais da pesquisa, inclusive em projetos paralelos, mas que contribuíram para a formação da 

pesquisadora com relação ao tema equipe, métodos de pesquisa, técnicas de gestão do 

conhecimento, técnicas de grupo e técnicas de ensino-aprendizagem, como exemplo: 

a) PACHECO, R. C. dos S. et al.. Digitalização do modelo de coprodução na gestão 

pública: VI conferência estadual de ciência, tecnologia e inovação do estado de Santa 

Catarina (CECTI). In: TEIXEIRA, C. S.; FREIRE, P. S.; IZIDORIO, G (Orgs.). (Org.). 

EGC, Projeto em Coprodução e Aplicados à Sociedade. 1ed.Curitiba: CRV, 2021, 

v. 3, p. 23-50. 

b) PRADO, G. M. B. C. do; PACHECO, R. C. dos S. Elementos relevantes no processo 

de coprodução na percepção da equipe In: Da Teoria à Prática em Pesquisas nas 

Ciências Sociais Aplicadas. 1 ed. Ponta Grossa/PR: Atena Editora, 2021, p. 174-184. 

c) PRADO, G. M. B. C. et al.. Os espaços de aprendizagem em um plano de aula segundo 

o método da neoaprendizagem In: Da Teoria à Prática em Pesquisas nas Ciências 

Sociais Aplicadas. 1 ed. Ponta Grossa/PR: Atena Editora, 2021, p. 359-372. 

d) PRADO, G M B C do; PACHECO, R. C. S. Facilitadores e dificultadores no processo 

de coprodução: um estudo de caso. In: 15th International Conference on Knowledge 

Management and 2nd Seminar of Corporate Universities and Government 

Schools (ICKM/SUCEG) –2019, Florianópolis. 

e) PACHECO, R. C. S. et al.. Método da neoaprendizagem para a inovação na educação 

superior brasileira: uma pesquisa ação na academia sapientia. In: Congresso 

Internacional de Conhecimento e Inovação – Ciki, 2019, Porto Alegre, RS. Anais do 

IX Congresso Internacional de Conhecimento e Inovação (ciKi). Florianópolis: 

2019. v.1. 

f) PRADO, G M B C do et al.. Mentoria como ferramenta de compartilhamento do 

conhecimento na pequena propriedade agrícola. In: Congresso Internacional de 

Conhecimento e Inovação – Ciki, 2019, EGC -Porto Alegre. Anais do IX Congresso 

Internacional de Conhecimento e Inovação (ciKi). Florianópolis, 2019. v.1. 

g) BRESOLIN, G. G. et al. Benchmarking de práticas inovadoras na educação superior. 

In: 3º Encontro Internacional de Inovação na Educação –2019, Florianópolis. 

Com a pesquisa realizada, os dados coletados, organizados e analisados, foi possível 

concluir a escrita desta tese, formalizar os resultados obtidos, representar um sistema, propor um 

Modelo Conceitual e apresentar uma lista de ferramentas com orientações para a criação de novas 

ferramentas. Na sequência são listados os futuros trabalhos que podem ser realizados a partir dos 

resultados obtidos e de questões mapeadas até o momento. 

http://lattes.cnpq.br/2693759912446687
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6.2 FUTUROS TRABALHOS 

Durante a condução desta pesquisa muitos temas interessantes foram encontrados. O que, 

inicialmente, parecia ser uma pesquisa que seguiria por um único caminho, já bem percorrido, a 

dinâmica de grupo, dentro da psicologia, com a evolução do trabalho mostrou-se mais transversal, 

como uma viga que é sustentada por vários pés. Há quem diga que isso é uma tese disruptiva. 

Talvez. 

Pode-se afirmar que, no decorrer da pesquisa, o tema apontou muitas possibilidades. A 

tese acabou apresentando-se de forma mais transversal e abordando, de fato, diferentes disciplinas 

e conhecimentos. Foram investigados temas das três áreas presentes no EGC: Gestão, Engenharia 

e Mídia do Conhecimento.  

É tempo de encerrar essa fase - o curso de doutorado - para continuar o desenvolvimento 

profissional, acadêmico e manter-se sempre pesquisador. Além dos resultados já apresentados lista-

se, a seguir, futuras possibilidades de pesquisa. 

Alguns conceitos foram definidos, embora já bem explorados pela literatura, a revisão 

feita por esta pesquisadora não encontrou conceitos como os aqui caracterizados. Isto posto, abre-

se espaços para: dar continuidade à construção do Modelo EEHT e desenvolver os mecanismos, 

como propõe o Modelo CESM, dando a ênfase no aspecto humano que deve estar presente sem 

perder de vista o foco no resultado objetivo da coprodução. 

Esta tese propôs a abstração da realidade das Equipes EHT, foi a campo, adaptou técnicas 

e fundamentos encontrados na literatura da ciência de grupos para verificar o que funciona na 

realidade dos eventos de coprodução com o objetivo de propor ferramentas voltadas ao papel do 

facilitador. Fica como recomendações para pesquisas futuras, desenvolver instrumentos para os 

demais atores representados no sistema. 

Ademais, as ferramentas exibidas nesta tese estão adaptadas para o modelo de Conferência 

de CTI, especialmente no modelo de coprodução da CECTI. A lista de ferramentas não está 

esgotada e poderá ser completada em futuros trabalhos.  

O modelo proposto contribui para facilitar o agrupamento de coletivos maiores em equipes 

emergentes, heterogêneas, temporárias que podem, reunidas, gerar resultados passíveis de 

propriedade intelectual. Contudo, nesta tese, não foram especificados instrumentos que auxiliem 

na elaboração de critérios para identificar as características heterogêneas intencionais e definir a 

composição e representatividade ideal em cada contexto. Uma oportunidade de pesquisa futura 
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seria a criação de ferramentas para ajudar a definir a composição das Equipes EHT e ferramentas 

para “formar” as Equipes EHT.  

Ao investigar a aderência do Modelo EETH aos demais tipos de eventos de coprodução, 

diferente do laboratório utilizado (CECTI virtual), entende-se válido realizar uma análise com 

relação a aplicação das ferramentas propostas com foco no componente da competitividade. A 

pesquisa pode ser realizada com base em dados bibliográficos e documentais, ou mesmo com um 

estudo de caso e aplicação em campo. 

Nessa direção, um ponto que se considera diferencial na lista de ferramentas e dinâmicas 

é que são técnicas pontuais e objetivas, válidas para o contexto em que a tarefa a ser realizada já 

está dada, são frases e orientações que podem ser incluídas em muitas outras situações. Uma 

oportunidade seria estudar a aplicação delas em um Hackthon ou evento similar, tendo-se o cuidado 

de estimular o senso de equipe, o uso da heterogeneidade com foco construtivo e colaborativo e 

verificar o quanto isso melhoraria os resultados (econômicos, relacionais e humanos) do evento. 

Especialmente por ter constatado, com base nas entrevistas e na literatura, que os resultados mais 

reconhecidos e lembrados são os subjetivos: “networking”, “estar na moda” e “ter visibilidade para 

o mercado”. 

Neste estudo, a caracterização do evento de coprodução foi diretamente vinculada ao 

resultado passível de propriedade intelectual - fato confirmado nos eventos analisados. Contudo, 

nas entrevistas, entre todos os entrevistados, não pareceu ser essa a mola mestra para mobilizar e 

engajar a participação das pessoas e comprometê-las com o uso da patente que lhes é de direito. 

Há o desejo por ganhar, mas não se identificou entre os entrevistados o desejo de usar o direito de 

patente. Parece haver, aqui, uma boa oportunidade de juntar, de forma mais duradoura, os possíveis 

resultados objetivos, econômicos, com os relacionais e humanos. Será? O dinheiro atraiu as 

pessoas, contudo, embora tenham ganhado os prêmios, elas não destacaram o uso que (não) estão 

fazendo da ideia passível de patente que desenvolveram. Parece haver espaço para investigar 

melhor a qualidade dos resultados alcançados e, porque não dizer, os resultados alcançáveis. As 

pessoas apreciam “ganhar”, mas se não ganham, “tudo bem”. Não pareceu ser essa a maior 

diferença, isto posto, apesar de ser a propriedade intelectual um “diferencial” dos eventos de 

coprodução, não é isso que mobilizou as pessoas para participarem. O foco parece ser o curto prazo: 

na duração do evento e no prazer pela vitória. Que oportunidades não estão sendo vistas? 
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A respeito dos resultados esperados: Como mensurar os custos-benefícios de utilizar 

equipes e os resultados que elas apresentam? Estudos mostram que a falta de sono, ou a má 

qualidade dele, baixa significativamente a qualidade cognitiva. Em eventos de inovação, onde o 

que se busca são soluções de problemas, quanto se considera essa variável? Qual a qualidade dos 

resultados apresentados pelas Equipes EHT? E quanto isso importa para os participantes? Para os 

promotores? É preciso melhorar os resultados apresentados? 

Com relação aos resultados, esta tese não explorou os diferentes resultados gerados pelas 

equipes e pelos eventos de coprodução. Qual o valor social gerado por esse contexto? Futuros 

trabalhos podem investigar os resultados gerados e seu impacto nas perspectivas individuais 

(capital intelectual/humano) e sociais (relacional, social) dos membros da equipe, dos atores 

envolvidos no sistema e do ecossistema do qual eles fazem parte. 

Ainda sobre os resultados, com relação à CECTI, além dos ganhos obtidos com as 

discussões e relatórios, observou-se que o capital humano, intelectual e relacional foi trabalhado 

em todas as regionais. É uma oportunidade de pesquisa para o próprio EGC, que vem dedicando-

se ao desenvolvimento e aprimoramento da metodologia de coprodução para Equipes EHT, 

investigar esses resultados em futuros trabalhos. 

Diferentes áreas do conhecimento são impactadas pelos resultados dessa pesquisa, e 

Equipe EHT é encontrada também no contexto da inovação social, um segmento que cresce 

mundialmente e pode ser beneficiado com o Modelo EEHT. Pesquisas futuras podem investigar a 

aplicação do modelo e suas ferramentas com equipes voltadas para a inovação social. 

Na área do direito, percebe-se que esse modelo pode ser ampliado no que diz respeito ao 

elemento da propriedade intelectual, desde as ferramentas para tratar das diretrizes, como para 

assegurar aos participantes a parte que lhes cabe no processo de coprodução.  

Outro elemento relevante nos trabalhos coletivos é a liderança, tema que, por delimitação 

da pesquisa, não foi explorado neste estudo e que traz uma oportunidade de estudos futuros.  

Para a área de engenharia do conhecimento, pesquisas futuras podem investigar os fatores 

não humanos que estão cada vem mais presentes no trabalho das equipes, a exemplo do que se 

chama hoje de superteams (DELOITTE, 2021). O contexto real em que esta pesquisa foi realizada 

mostrou o quanto a tecnologia esteve presente em todas as etapas de realização do evento, desde o 

planejamento até à formação das equipes, realização do trabalho e ações de comunicação. Os 
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elementos não humanos – apps, softwares etc., - foram fundamentais para que as equipes alcancem 

seus resultados. 
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APENDICE A - CARACTERÍSTICAS DE TIPOS DE COLETIVOS ESTUDADOS 

Substantivo, 
Termo ou 
Expressão 

Dois ou mais 
membros 

Interdepend
entes 

Meta 
compartilh
ada 

Papéis 
distintos 

Interações 
sociais 

Incorporad
o em uma 
entidade 
maior 

Estrutura, 
Normas e 
Limites 
Claros 

 Fluidez 
(Membros, 
Estrutura ou 
Fronteira) 

Heterogenid
ade / 
Diversidade 

Temporal
idade 

Emergên
cia 

Coletivo Houaiss e Villar, 
2009 

                    

Comunidade Houaiss e Villar, 
2009 

      Houaiss e 
Villar, 2009 

Houaiss e 
Villar, 2009 

Houaiss e 
Villar, 2009 

Houaiss e 
Villar, 2009 

      

Equipe Houaiss e Villar, 
2009 

Houaiss e 
Villar, 2009 

Houaiss e 
Villar, 2009 

                

Família Houaiss e Villar, 
2009 

      Houaiss e 
Villar, 2009 

Houaiss e 
Villar, 2009 

Houaiss e 
Villar, 2009 

        

Grupo Houaiss e Villar, 
2009 

      Houaiss e 
Villar, 2009 

  Houaiss e 
Villar, 2009 

Houaiss e 
Villar, 2009 

      

Reunião Houaiss e Villar, 
2009 

      Houaiss e 
Villar, 2009 

            

Time Houaiss e Villar, 
2009 

Houaiss e 
Villar, 2009 

Houaiss e 
Villar, 2009 

    Houaiss e 
Villar, 2009 

Houaiss e 
Villar, 2009 

        

Turma Houaiss e Villar, 
2009 

            Hoaussis, 
2009 

      

Grupo / Grupos 
sociais 

Lewin, 1973 
Shaw, 1981 
Tellegen, 1984 
Bock, Furtado e 
Teixeira, 1996;  
Bleger, 1998 
Lane, 2001 
Cord, 2008 
Miniccuci, 2009 

Lewin, 1973 
Minicucci, 
2009 
 
 

Tellegen, 
1984 
Bock, 
Furtado e 
Teixeira, 
1996 
Bleger, 1998 
Lane, 2001 

Bock, 
Furtado e 
Teixeira, 
1996 
Lane, 
2001 
Cord, 
2008 

Lewin, 1973 
Shaw, 1981 
Bock, 
Furtado e 
Teixeira, 
1996 
Lane, 2001 
Cord, 2008 
Minicucci, 
2009 

Bock, 
Furtado e 
Teixeira, 
1996 
Lane, 2001 
Cord, 2008 

Lewin, 1973 
Shaw, 1981 
Bock, 
Furtado e 
Teixeira, 
1996;  
Bleger, 
1998 
Lane, 2001 
Cord, 2008 
Minicucci, 
2009 

Lewin, 1973   Tellegen, 
1984 

  

Grupo de trabalho Muchielli, 1980 
Sundstorm, 
Meuse e Futrell, 
1990 
Guzzo e 

Sundstorm, 
Meuse e 
Futrell, 1990 
Guzzo e 
Dickson, 1996 

 
Sundstorm, 
Meuse e 
Futrell, 1990 
Sundstorm 

Hackman, 
2012 

Muchielli, 
1980 
Mcgrath e 
Argote, 
2001 

Muchielli, 
1980 
Sundstorm, 
Meuse e 
Futrell, 1990 

Sundstorm, 
Meuse e 
Futrell, 1990 
Guzzo e 
Dickson, 

  Guzzo e 
Dickson 
(1996) 
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Substantivo, 
Termo ou 
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Dois ou mais 
membros 

Interdepend
entes 

Meta 
compartilh
ada 

Papéis 
distintos 

Interações 
sociais 

Incorporad
o em uma 
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maior 

Estrutura, 
Normas e 
Limites 
Claros 

 Fluidez 
(Membros, 
Estrutura ou 
Fronteira) 

Heterogenid
ade / 
Diversidade 

Temporal
idade 

Emergên
cia 

Dickson, 1996 
Sundstorm et 
al., 2000 
Mcgrath e 
Argote, 2001 
Kozlowski e 
Bell, 2003 
Kozlowski e 
Ilgen, 2006 
Forsyth, 2010 
Richardson, 
2010 
Mathieu et al., 
2017 
Mathieu, 
Wolfson e Park, 
2018 

Sundstorm et 
al., 2000 
Kozlowski e 
Bell, 2003 
Kozlowski e 
Ilgen, 2006 
Minicucci, 
2009 
Mcgrath e 
Argote 2001 
Forsyth, 2010 
Hackman, 
2012 
Mathieu et al., 
2017 
Mathieu, 
Wolfson e 
Park, 2018 

et al., 2000 
Mcgrath e 
Argote 2001 
Kozlowski e 
Bell, 2003 
Kozlowski e 
Ilgen, 2006 
Forsyth, 
2010 
Hackman, 
2012 
Mathieu et 
al., 2017 
Mathieu, 
Wolfson e 
Park, 2018 

Kozlowski e 
Bell, 2003 
Kozlowski e 
Ilgen, 2006 
Richardson, 
2010 
Forsyth, 
2010 
Hackman, 
2012 

Guzzo e 
Dickson, 
1996 
Sundstorm 
et al., 2000 
Mcgrath e 
Argote 2001 
Kozlowski e 
Bell, 2003 
Kozlowski e 
Ilgen, 2006 
Forsyth, 
2010 
Hackman, 
2012 
Mathieu et 
al., 2017 
Mathieu, 
Wolfson e 
Park, 2018 

1996 
Sundstorm 
et al., 2000 
Kozlowski e 
Bell, 2003 
Kozlowski e 
Ilgen, 2006 
Forsyth, 
2010 
Hackman, 
2012 
Mathieu et 
al., 2017 
Mathieu, 
Wolfson e 
Park, 2018 

Equipe de trabalho Muchielli, 1980 
Sundstorm, 
Meuse e Futrell, 
1990 
Guzzo e 
Dickson, 1996 
Sundstorm et 
al., 2000 
Kozlowski e 
Bell, 2003 
Kozlowski e 
Ilgen, 2006 
Wageman, 
Gardner e 
Mortensen, 

Muchielli, 
1980 
Guzzo e 
Dickson, 1996 
Kozlowski e 
Bell, 2003 
Wegeman et 
al., 2005 
Kozlowski e 
Ilgen, 2006 
Richardson, 
2010 
Hackman, 
2012 
Tannenbaum 

Sundstorm, 
Meuse e 
Futrell, 1990 
Sundstorm 
et al., 2000 
McGrath et 
al., 2000 
Kozlowski e 
Bell, 2003 
Kozlowski e 
Ilgen, 2006 
Richardson, 
2010 
Wageman, 
Gardner e 

Sundstro
m et al., 
1990 
Richardso
n, 2010 
Wageman
, Gardner 
e 
Mortensen
, 2012 

Muchielli, 
1980 
Sundstorm, 
Meuse e 
Futrell, 1990 
Sundstorm 
et al., 2000 
Kozlowski e 
Bell, 2003 
Kozlowski e 
Ilgen, 2006 
Richardson, 
2010 
Wageman, 
Gardner e 

Sundstorm, 
Meuse e 
Futrell, 1990 
Guzzo e 
Dickson, 
1996 
Sundstorm 
et al., 2000 
Kozlowski e 
Bell, 2003 
Kozlowski e 
Ilgen, 2006  
Richardson, 
2010 
Wageman, 

Muchielli, 
1980 
Sundstorm, 
Meuse e 
Futrell, 1990 
Guzzo e 
Dickson, 
1996 
Sundstorm 
et al., 2000 
Kozlowski e 
Bell, 2003 
Wegeman 
et al., 2005 
Kozlowski e 

Ortegon-
Alvarez, 2018 

Muchielli, 
1980 
Guzzo e 
Dickson, 1996 
Wageman, 
Gardner e 
Mortensen, 
2012 

Ortegon-
Alvarez, 
2018 
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Limites 
Claros 

 Fluidez 
(Membros, 
Estrutura ou 
Fronteira) 

Heterogenid
ade / 
Diversidade 

Temporal
idade 

Emergên
cia 

2012 
Hackman, 2012 
Mathieu et al., 
2017 
Mathieu, 
Wolfson e Park, 
2018 
Ortegon-
Alvarez, 2018 

et al., 2012 
Wageman, 
Gardner e 
Mortensen, 
2012 
Hackman, 
2012 
Mathieu et al., 
2017 
Mathieu, 
Wolfson e 
Park, 2018 
Ortegon-
Alvarez, 2018 

Mortensen, 
2012 
Hackman, 
2012 
Mathieu et 
al., 2017 
Mathieu, 
Wolfson e 
Park, 2018 
Ortegon-
Alvarez, 
2018 

Mortensen, 
2012 
Hackman, 
2012 
Mathieu et 
al., 2017 
Mathieu, 
Wolfson e 
Park, 2018 
Ortegon-
Alvarez, 
2018 

Gardner e 
Mortensen, 
2012 
Hackman, 
2012 
Mathieu et 
al., 2017 
Mathieu, 
Wolfson e 
Park, 2018 
Ortegon-
Alvarez, 
2018 

Ilgen, 2006 
Wageman, 
Gardner e 
Mortensen, 
2012 
Hackman, 
2012 
Mathieu et 
al., 2017 
Mathieu, 
Wolfson e 
Park, 2018 
Ortegon-
Alvarez, 
2018 

Equipe fluida Bushe e Chu, 
2011 
Lynch, 2019 
Roberts et. al., 
2020 

Bushe e Chu, 
2011 
Roberts et. 
al., 2020 

Bushe e 
Chu, 2011 
Roberts et. 
al., 2020 

Bushe e 
Chu, 2011 
Lynch, 
2019 

  Bushe e 
Chu, 2011 
Wageman 
et al., 2012 
Mortensen, 
2014 
Chiu et al., 
2017 
Lynch, 2019 
Roberts et. 
al., 2020 

  Bushe e Chu, 
2011 
Wageman et 
al., 2012 
Mortensen, 
2014 
Chiu et al., 
2017 
Lynch, 2019 
Roberts et. 
al., 2020 

Lynch, 2019 
Roberts et. 
al., 2020 

Bushe e 
Chu, 2011 
Roberts 
et. al., 
2020 

  

Equipe de 
desenvolvimento 
de software 

Gramkow, 2016 Gramkow, 
2016 

Gramkow, 
2016 

    Gramkow, 
2016 

Edmondson 
e Harvey, 
2018 

        

Equipe 
multidisciplinar 

Soukup et al., 
2018 

Soukup et al., 
2018 

Soukup et 
al., 2018 

Soukup et 
al., 2018 

  Soukup et 
al., 2018 

Soukup et 
al., 2018 

Soukup et al., 
2018 

Soukup et al., 
2018 

Soukup et 
al., 2018 
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Termo ou 
Expressão 

Dois ou mais 
membros 

Interdepend
entes 

Meta 
compartilh
ada 

Papéis 
distintos 

Interações 
sociais 

Incorporad
o em uma 
entidade 
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Estrutura, 
Normas e 
Limites 
Claros 

 Fluidez 
(Membros, 
Estrutura ou 
Fronteira) 

Heterogenid
ade / 
Diversidade 

Temporal
idade 

Emergên
cia 

Equipe 
interdisciplinar 

Reilly et al., 
2017 

Reilly et al., 
2017 

Reilly et al., 
2017 

Reilly et 
al., 2017 

  Reilly et al., 
2017 

  Reilly et al., 
2017 

Reilly et al., 
2017 

    

Equipe 
multidisciplinar de 
comando e 
controle de 
gerenciamento de 
emergências 
(EMCC) 

Haar et al., 
2017 

Haar et al., 
2017 

Haar et al., 
2017 

Haar et 
al., 2017 

  Haar et al., 
2017 

Haar et al., 
2017 

Haar et al., 
2017 

Haar et al., 
2017 

Haar et 
al., 2017 

Haar et 
al., 2017 

Global Virtual 
Team 

Lindner e 
O'Brien, 2019 
Tavoletti, 
Stephens e 
Dong, 2019 

Lindner e 
O'Brien, 2019 
Tavoletti, 
Stephens e 
Dong, 2019 

Lindner e 
O'Brien, 
2019 
Tavoletti, 
Stephens e 
Dong, 2019 

    Lindner e 
O'Brien, 
2019 
Tavoletti, 
Stephens e 
Dong, 2019 

Lindner e 
O'Brien, 
2019 
Tavoletti, 
Stephens e 
Dong, 2019 

Lindner e 
O'Brien, 2019 
Tavoletti, 
Stephens e 
Dong, 2019 

Lindner e 
O'Brien, 2019 
Tavoletti, 
Stephens e 
Dong, 2019 

Lindner e 
O'Brien, 
2019 
Tavoletti, 
Stephens 
e Dong, 
2019 

  

Team scaffolds Valentine e 
Edmondson, 
2015 

Valentine e 
Edmondson, 
2015 

Valentine e 
Edmondson, 
2015 

Valentine 
e 
Edmonds
on, 2015 

  Valentine e 
Edmondson
, 2015 

Valentine e 
Edmondson
, 2015 

Valentine e 
Edmondson, 
2015 

Valentine e 
Edmondson, 
2015 

Valentine 
e 
Edmonds
on, 2015 

Valentine 
e 
Edmonds
on, 2015 

Cross-boundary 
teaming (equipes 
cruzadas): 

Edmondson e 
Harvey, 2018 

Edmondson e 
Harvey, 2018 

Edmondson 
e Harvey, 
2018 

    Edmondson 
e Harvey, 
2018 

Edmondson 
e Harvey, 
2018 

Edmondson e 
Harvey, 2018 

Edmondson e 
Harvey, 2018 

Edmonds
on e 
Harvey, 
2018 

  

Contemporary 
Teams 

Wageman; 
Gardner; 
Mortensen, 
2012. 

Wageman; 
Gardner; 
Mortensen, 
2012. 

Wageman; 
Gardner; 
Mortensen, 
2012. 

  Wageman; 
Gardner; 
Mortensen, 
2012. 

Wageman; 
Gardner; 
Mortensen, 
2012. 

Wageman; 
Gardner; 
Mortensen, 
2012. 

   

Hybrid Team Lake et al., 
2018 

Lake et al., 
2018 

Lake et al., 
2018 

Lake et 
al., 2018 

Lake et al., 
2018 

Lake et al., 
2018 

Lake et al., 
2018 

Lake et al., 
2018 

Lake et al., 
2018 

Lake et 
al., 2018 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

 CENTRO TECNOLÓGICO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA E GESTÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Eu, Gladys Milena Berns Carvalho do Prado, doutoranda do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

convido-o(a) a participar de minha pesquisa, sob orientação do Prof. Dr. Roberto Carlos dos 

Santos Pacheco, intitulada: “Modelo EEHT: apoio ao funcionamento de equipes emergentes 

heterogêneas temporárias em eventos de coprodução de curta duração”. O objetivo da pesquisa é 

propor um modelo conceitual de apoio ao funcionamento de equipes emergentes, heterogêneas e 

temporárias em eventos de coprodução de curta duração.  

Para auxiliar na análise de viabilidade e contribuição do modelo para eventos de 

coprodução de curta duração serão realizadas entrevistas semiestruturadas, sobre eventos de 

coprodução como, por exemplo Conferências de CT&I e Startup Weekend, com tempo estimado 

de 1 hora e 30 minutos. As entrevistas poderão ser virtuais, por meio da plataforma Google Meet, 

cujo link individual e exclusivo será enviado para você após sua concordância com os termos aqui 

apresentados, ou presenciais na UFSC o que for melhor para você. O áudio da entrevista será 

gravado com o intuito de possibilitar à pesquisadora a disponibilidade das informações coletadas 

para a fase de análise. Os registros feitos durante a entrevista ficarão arquivados em computador 

de uso exclusivo dessa pesquisadora, e serão utilizados exclusivamente para os fins dessa 

pesquisa, sendo tratado com absoluto sigilo de modo a preservar a sua identidade. No relatório 

final serão utilizados códigos para esconder a identidade dos entrevistados. A pesquisadora 

também poderá tomar notas referentes a impressões e outros aspectos que chamarem a sua atenção 

no decorrer da entrevista. 

Convido-o(a) para participar dessa pesquisa de forma voluntária e você não pagará nada 

para participar da entrevista, nem receberá qualquer forma de remuneração. Se você tiver 

interesse, poderá ser enviado o texto final desta tese, bem como um convite para assistir a banca 

de defesa que deve ocorrer no segundo semestre de 2022. Se for do seu interesse envie um e-mail 

para gladysmprado@gmail.com. 

Ao participar desta pesquisa você contribuirá com o avanço do conhecimento científico 

na área de ciência de grupos, coprodução e eventos de coprodução de curta duração. Trata-se de 
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uma pesquisa com potencial para gerar resultados a nível social e econômico. Além disso, é 

possível que a entrevista promova reflexão e ampliação do conhecimento dos entrevistados a 

respeito dos temas relacionados a eventos de coprodução e técnicas para trabalho em equipe.  

Informamos que essa pesquisa pode apresentar alguns riscos, sendo um deles relacionado 

ao fato de a pesquisa abordar situações relacionadas a experiência em eventos de coprodução e 

trabalho em equipe. A lembrança de algumas informações pode gerar algum desconforto ou 

constrangimento ao refletir sobre aspectos da vida particular e profissional que você perceba como 

negativos. Ao falar sobre estes aspectos com a pesquisadora, sentimentos negativos como cansaço 

ou aborrecimento podem surgir, tendo em vista que se trata de um processo de reflexão sobre as 

experiências vividas. Outros potenciais riscos para você são a identificação de que aspectos de 

seu comportamento não ocorreram exatamente como gostaria, ou que não obteve o resultado 

desejado ao participar do evento, pode, ainda, lembrar-se de situações em que as pessoas não lhe 

trataram como gostaria de ter sido tratado.  

Caso sejam geradas reflexões negativas e você precise de apoio psicológico no decorrer 

ou após esta pesquisa, você poderá procurar voluntariamente o Serviço de Atendimento 

Psicológico oferecido pela UFSC (SAPSI) para um acolhimento inicial, ou poderemos realizar 

seu encaminhamento a outros serviços similares que serão sugeridos a você, se este for do seu 

interesse. A pesquisadora responsável pelo estudo é psicóloga e está disponível para conversar e 

esclarecer dúvidas durante todas as etapas de realização da pesquisa e para efetuar os 

encaminhamentos necessários, caso outras questões pessoais que fujam dos objetivos desse 

projeto se mostrem importantes para você. 

Além dos riscos acima, caso opte por fazer a entrevista de forma virtual, é importante 

lembrar que pode haver desconforto em caso de ter pouca familiaridade com a tecnologia 

indicada, ou mesmo o cansaço de ter que repetir mais vezes a mesma informação, por 

instabilidade ou baixa qualidade da banda de internet. Para mitigar essas questões estamos 

indicando uma ferramenta que oferece a facilidade de não precisar instalação prévia e tem a 

segurança de só permitir acesso à reunião quem for “autorizado” pelo entrevistador, minimizando 

os riscos de pessoas não convidadas acessarem a sala virtual. Se precisar de qualquer auxílio para 

utilização da ferramenta, a pesquisadora se disponibiliza a dar as orientações, antes ou durante a 

entrevista. Em caso de problemas técnicos, como acesso ou funcionalidade da plataforma ou 

questões de instabilidade da internet a pesquisadora, com a sua concordância, poderá remarcar a 

entrevista ou identificar uma outra plataforma, com qualidade e segurança similar para realizar a 

entrevista. 
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Outro ponto importante de ser considerado como um risco é a questão do sigilo e uso de 

imagem. Apesar da utilização de código para identificar o entrevistado, serão utilizadas algumas 

frases literais para ilustrar os dados coletados e com isso sua identidade poderá ser reconhecida 

com base nas informações prestadas. Para mitigar esse risco, as informações que constarão no 

relatório final deverão ser aprovadas por você antes da inserção. Cabe enfatizar que qualquer dado 

fornecido por você e demais entrevistados será tratado de forma que não os identifique 

pessoalmente e garanta o total anonimato. Com relação realização ao ambiente virtual não será 

utilizada sua imagem ou dados sensíveis para a pesquisa, não será fotografado ou feito captura de 

tela. Informo que a ferramenta sugerida oferece a segurança de só permitir acesso à reunião por 

quem for “autorizado” por mim, minimizando os riscos de pessoas não convidadas acessarem a 

sala virtual. Contudo, por mais cuidados que sejam tomados, como os links individuais e 

exclusivos e apesar de todos os cuidados ético, existe a possiblidade do sigilo ser quebrado de 

maneira não intencional e involuntária, cujas consequências serão trataras conforme o temos da 

lei.   

Caso você tenha algum prejuízo material ou imaterial referente à participação nesta 

pesquisa, poderá solicitar indenização (reparação por danos morais ou materiais), de acordo com 

a legislação vigente. 

No caso de despesas extras advindas da sua participação nesta pesquisa, a pesquisadora 

responsável arcará com o ressarcimento das mesmas, desde que previamente combinado. 

O projeto dessa pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 

Humanos da UFSC – CEPSH/UFSC. O Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) é um colegiado 

interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Os CEPs e 

eles fazem parte da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), que está inserida no 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde. A pesquisa ética parte do princípio 

que todas as pesquisas que envolvam seres humanos devem ser submetidas à apreciação do 

Sistema CEP/CONEP, que, ao analisar e decidir, se torna corresponsável por garantir a proteção 

dos participantes.  

Os pesquisadores estarão à disposição para efetuar quaisquer esclarecimentos 

necessários, seja antes, durante ou após a sua participação na pesquisa. Você também poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC, a qualquer 

momento. O contato do CEPSH é o (48) 3721-6094, possui o site https://cep.ufsc.br/ e está 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
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APÊNDICE D – PLANEJAMENTO REVISÃO DE ESCOPO E INTEGRATIVA 

A revisão integrativa teve como objetivo conhecer o que há de estudos empíricos e 

teóricos sobre o que facilita o processo de integração em equipes heterogêneos e temporários para 

a coprodução. Uma vez que a questão da integração, o tempo inicial na formação dos grupos é um 

fator relevante para que haja engajamento na tarefa (GERSICK, 1988). Foram incluídas pesquisas 

teóricas e empíricas que abordassem equipes de trabalho heterogêneas (interdisciplinar, 

multidisciplinar, interinstitucional, hibridas, transfronteiriças) e temporárias (i.e. projetos) que 

tivessem uma tarefa específica a ser desenvolvida dentro de um prazo determinado. Os resultados 

das pesquisas deveriam apresentar práticas ou dinâmicas de grupo que ao serem aplicadas 

favoreceram, facilitassem ou promovessem a integração e interação dos membros do grupo/equipe. 

Podiam ainda apresentar teorias que estudassem o processo de interação ou integração de equipes 

heterogêneas.  

O planejamento desta revisão integrativa foi feito com base no protocolo PRISMA 

(GALVÃO; PANSANI, 2015), e ateve-se aos itens pertinentes a este tipo de pesquisa, uma vez 

que nem todos os itens do protocolo se aplicam (Quadro).  

 

Quadro - critérios aplicados na revisão com base no protocolo PRISMA 

Item do protocolo Definição ou ação neste estudo 

Objetivo  
(Pergunta de pesquisa) 

Como as técnicas de dinâmica de grupo tem facilitado o processo de integração em 
equipes heterogêneas de coprodução?  

Objetivos  
(Objeto de pesquisa - PICO) 

População - grupos ou equipes de trabalho heterogêneas (interdisciplinar, 
multidisciplinar, interinstitucional, hibridas, transfronteiriças) e temporárias (i.e. 
projetos) que tenham uma tarefa específica a ser desenvolvida dentro de um prazo 
determinado. São adultos, profissionais, em instituições públicas ou privadas.  
Intervenção (I): descrevam ou abordem técnicas de dinâmica de grupo ou práticas de 
recursos humanos que visam facilitar a integração e ou a interação entre as pessoas 
destes grupos. 
Contexto (C): os projetos e trabalho em equipe demandam a interação entre diferentes 
instituições e os grupos/equipes heterogêneas (diferenças demográficas e funcionais). 
Resultados (O): apresenta nos estudos exemplos ou resultados de práticas ou 
dinâmicas de grupo que ao serem aplicadas favoreceram, facilitaram ou promoveram 
a integração e interação dos membros do grupo/equipe. Traz teorias que estudam o 
processo de interação ou integração de grupos/equipes heterogêneas. 

Critérios de Elegibilidade* 
(Critérios de Inclusão) 
 

conter no título, no abstract ou nas palavras chaves as expressões: equipe, grupo, 
heterogêneo, temporário. Foco no estudo no processo de integração / interação do 
grupo; ou técnicas de dinâmica de grupo para este fim. 

Idiomas: português e inglês. 

Tempo: sem restrição 
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Publicações: periódicos peer-reviewd 

Critérios de Elegibilidade 
(Critérios de Exclusão) 

Segundo a leitura dos resumos os grupos: 
- terapêuticos; 
- não temporários e heterogêneos; 
- não humanos. 

Fontes de informação:  
(Base de dados) 

PsycNet, Eric, Scopus, Web of Science e Scielo. 
As duas primeiras estão relacionadas ao estudo de dinâmicas de grupo, grupo e 
equipes e apresentam uma visão do perfil psicológico e educacional do tema. As outras 
duas são amplamente utilizadas no que diz respeito a gestão do conhecimento e 
estudos relacionados as gestão do conhecimento e temas interdisciplinares. A última 
foi incluída em função de conter pesquisas nacionais.  

Busca Campos: título, abstract e palavras chaves (quando possível). 
Realizada entre julho/2019 e junho/2020. 
  
busca na APA PsycNet (39 resultados) 
(Any Field: team* OR Any Field: group*) AND (Any Field: heterogene* OR Any Field: 
diversi* OR Any Field: interdisciplin* OR Any Field: multidisciplin* OR Any Field: 
interinstitu* OR Any Field: hybrid OR Any Field: "cross-boundary") AND (Any Field: 
model) AND (Any Field: "human resource* practice*" OR Any Field: "group dynamic*") 
AND (Any Field: integrat* OR Any Field: interac*) AND (Any Field: Organi?atio*) AND 
Population Group: Human AND Peer-Reviewed Journals only. 
 
busca no SCOPUS (12 resultados) 
TITLE-ABS-KEY ( ( team*  OR  group* )  AND  ( heterogene*  OR  diversi*  OR  
interdisciplin*  OR  multidisciplin*  OR  interinstitu*  OR  hybrid  OR  "cross-boundary" )  
AND  (model )  AND  ( "human resource* practice*"  OR  "group dynamic*" )  AND  ( 
integrat*  OR  interac* )  AND  (organi?atio* ) ) 
 
busca na ERIC (07 resultados) 
abstract: (team OR group) AND (heterogene OR diverse OR interdisciplin OR 
multidisciplin OR interinstitu OR hybrid OR "cross-boundary") AND (model) AND 
("human resource practice" OR "group dynamics") AND (integrated OR interest) 
Peer reviewed only 
 
busca na Web of Science (04 resultados) 
TITLE-ABS-KEY ((team* OR group*) AND (heterogene* OR diversi* OR interdisciplin* 
OR multidisciplin* OR interinstitu*  OR  hybrid  OR  "cross-boundary" )  AND  (model )  
AND  ( "human resource* practice*"  OR  "group dynamic*" )  AND  ( integrat*  OR  
interac* )  AND  (organi?atio* ) ) 
 
busca na Scielo (04 resultados) 
(team* OR group*) AND (model) AND ("coproduction" OR "co-production") 
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Seleção dos estudos 
 

 

Processo de coleta de dados Depois das buscas nas bases de dados os materiais foram adicionados na plataforma 
da Mendeley. A análise está sendo feita na própria plataforma e com a ajuda de uma 
planilha de excel.  

Lista dos dados 
 

Para conhecer o que há atualmente de estudos empíricos e teóricos sobre como as 
dinâmicas de grupo que facilitam o processo de integração em equipes heterogêneos 
e temporários as variáveis analisadas serão: 
- Clareza e aderência dos tipos de trabalho e perfil dos grupos: se os estudos se 
encaixam no perfil dos objetos de estudo desta tese. 
- Métodos utilizados: contribuem para a resposta aos objetivos deste estudo? 
- Resultados obtidos: apresentam resultados dos estudos? Eles contribuem com esta 
investigação (etapa de desenvolvimento) 

Risco de viés de cada estudo 
 

A qualidade é considerada pela consistência dos procedimentos metodológicos 
(qualitativos serão feitos com base no checklist COREQ (Tong, Sainsbury & Craig, 
2007) e os estudos quantitativos com base nos critérios sugeridos para relatórios de 
pesquisa de Draugalis, Coons e Plaza (2008). 

Medidas de sumarização 
 

A partir dos registros feitos na matriz de análise, os resultados das pesquisas 
qualitativas são sumarizados por códigos (Saldana, 2009). Estes códigos são formados 
a partir de expressões encontradas nos estudos que indicam técnicas, modelos, 
comportamentos, ou situações que apoiam atividades de coprodução em EEHT. 

Síntese dos resultados A pesquisa utiliza tantos dados qualitativos, quanto quantitativos. Nas pesquisas 
quantitativas são considerados os resultados (comportamentos, estratégias, técnicas, 
modelos) que apontam estudos como relevantes para o apoio de atividades de 
coprodução em EEHT. 

Fonte: adaptado de (GALVÃO; PANSANI, 2015). 

Nota: *Observação: fez-se a consulta no BVS, porém as expressões pesquisadas por lá não contribuíram com o 

sentido das expressões procuradas, o que aumentou a necessidade de ampliar as buscas em bases de dados além das 

de estudos de psicologia. 
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APENDICE E – MANUAL E PLANO DE CONTINGÊNCIA VI CECTI 
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APENDICE F – DINÂMICA DE ANÁLISE DE PERCEPÇÃO DAS REGIONAIS VI CECTI 

ROTEIRO E DINÂMICAS PARA A REGIONAL DE ANÁLISE DE PERCEPÇÃO 

Sessão Horário Tempo Momento Objetivo e Atividades Equipe (papéis e responsabilidades) Materiais 

I 8h00 30 min ABERTURA 
DA 
PLATAFORMA 

Seção "Bem-vindos" da Regional: Inscritos e 
público em geral entram no ambiente da 
Plataforma e assistem VIDEO DE BOAS-
VINDAS A CECTI, com alertas de que a 
REGIONAL X começará em instantes, COM 
RELÓGIO DE CRONOMETRO REGRESSIVO 

CSEE: Plataforma online aberta para inscritos e público 
FAPESC: Entrada do representante na Plataforma 
SDS: Entrada do representante na Plataforma 
CENTRO(S) DE INOVAÇÃO: Entrada do(s) representante(s) na 
Plataforma 
EGC: vídeo 

Vídeo boas-vindas a CECTI 
Cronômetro regressivo 

II 8h30 30 min MESA DE 
ABERTURA 

Abertura da Sessão Regional, com a presença 
da FAPESC, SDS e Centro(s) Regional(is), para 
dar as boas-vindas a todos os atores regionais, 
bem como indicar as expectativas sobre os 
resultados da Regional 
EGC: Roberto apresenta o vídeo de 
apresentação da dinâmica. 

FAPESC e SDS: Apresentação e boas-vindas à CECTI 
MONITORES E RELATORES: confirmar se todos os membros do 
GT conseguiram acessar a plataforma e envia o link de seu GT no 
grupo de Whatsapp 

Cronômetro geral do tempo 
(para garantir término 9h00) 
Vídeo com instruções da 
dinâmica 

III 9h00 2h30 
min 

SESSÃO DE 
ATIVIDADE 
ABERTA AO 
PÚBLICO  

Atividade para o público em Geral: Comunicar 
as ações e projetos dos Centros de Inovação 
em andamento para a comunidade no Sistema 
de CTI do Estado, enquanto os GTs realizam as 
atividades de análise de coprodução 

CENTROS INOVAÇÃO: apresentam projetos e ações de inovação 
de seus parceiros 
PÚBLICO GERAL: assiste às atividades até que sejam abertas as 
sessões de fechamento dos GTs 

Público Geral: 
vídeos dos Centros de 
Inovação 

III 9h00 2h30 
min 

SESSÕES DE 
ANÁLISE DE 
PERCEPÇÃO 

Sessão GTs: quando acabar a mesa de 
Abertura, os INSCRITOS AOS GTs devem 
acessar suas respectivas salas (GT1 ... GT6), 
conforme instruções e links no grupo de 
Whatsapp.  
Espera do Público Geral: anônimos e inscritos 
apenas na Conferência podem assistir materiais 
elaborados pelos Centros de Inovação até o 
momento de apresentação/discussão dos GTs 

Mediador EGC: aguarda entrada dos integrantes do GT (confere 
contatos) 
Integrantes GTs: entram em seus respectivos links  
Relator: confere seu form quest e se tudo está funcionando 

Técnico distribui as salas 

 
9h10 10 min Recepção, 

apresentação e 
integração da 
equipe 

Objetivo: receber os convidados e promover a 
integração da equipe com a apresentação de 
todos os integrantes. 
Atividades: 
(1) Dar boas-vindas; 
(2) Objetivo: apresentar os integrantes, criar um 
vínculo e aproximar as pessoas 
Atividades: Apresentar-se dizendo quem é, 

Mediador EGC: dá boas-vindas, recebe a todos. Explica como os 
integrantes devem se apresentar (quem é, porque está ali e o que 
espera de resultados) e alerta para o tempo máximo de 1 minuto 
por pessoa; pede que o relator se apresente primeiro. Apresenta-se 
por segundo e "dá o exemplo". 
Integrantes GTs: se apresentam - quem sou/vínculo org. e setor, 
porque estou aqui e o que espero - conforme instruções do 
Mediador e na sequência indicada por ele. 

Dinâmica: quem sou/vínculo 
org. e setor, porque estou aqui 
e o que espero. 
Roteiro de apresentação 
disponibilizado no chat da sala. 
Cronômetro na tela 
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ROTEIRO E DINÂMICAS PARA A REGIONAL DE ANÁLISE DE PERCEPÇÃO 

Sessão Horário Tempo Momento Objetivo e Atividades Equipe (papéis e responsabilidades) Materiais 

porque está ali e o que espera de resultados 
deste encontro (1 minuto por pessoa) 

Relator: se apresenta e confirma a forma de fazê-lo.  
 
IMPORTANTE: o mediador fica atento ao tempo e alerta que vai 
interromper se passar do tempo. 

 
9h10 10 min Momento 

individual  
Objetivo: oportunizar que todos os integrantes 
conheçam as dimensões e registrem suas 
percepções do sistema de CTI, antes da 
discussão coletiva. 
Atividades:  
(1) cada integrante do GT responde ao 
questionário de análise de percepção do 
respectivo GT;  
(2) cada integrante avisa que já terminou de 
preencher e aguardar novas instruções. 

Mediador EGC: explica o que os integrantes devem fazer e alertar 
para o tempo de 10 minutos; ajuda os integrantes se for necessário 
e monitora para ver quando todos terminaram. 
Integrantes GTs: acessam o link do formulário do GT que está 
disponível no chat da sala e no grupo de whatsapp, e preenchem 
suas respostas individuais. Ao terminar, levantam a "mão" para 
sinalizar que já terminaram. 
Relator: Disponibiliza Form no chat da sala e no grupo de 
Whatsapp; controla e avisa quando todos terminaram. 

Formulários de análise 
individual das dimensões de 
CTI nominados por GT (GT1, 
GT2, GT3, GT4, GT5 e GT6); 
Obrigatório identificar as 
pessoas de cada segmento, 
antes iniciar o preenchimento 
do formulário. 
Link com as questões 
referentes ao GT1, GT2, GT3, 
GT4, GT5 e GT6 
disponibilizado no chat da sala 
e no whatsapp.  
Cronômetro: até 9h20  

 
9h20 05 min Regras do Jogo Objetivos: alinhar os objetivos, relembrar a 

dinâmica do dia e esclarecer possíveis dúvidas. 
Atividades: 
(1) Atenção para a importância de todos 
contribuírem com sua percepção; 
(2) Registrar, com o auxílio do relator, os 
principais itens de cada questão discutida, 
chegando a uma nota da equipe (que é 
justificada pelos pontos principais discutidos); 
(3) Informar e registrar as diferentes situações 
dos membros (segmentos e cidades), mesmo 
que o exemplo não altere a nota final; 
(4) Espaço para esclarecer dúvidas com o 
mediador. 
IMPORTANTE: Reforçar o objetivo da discussão 
que é ter a percepção da situação da dimensão 
(Evitar: sessão culpados, sessão vitrine, sessão 
solução). Não queremos buscar culpados ou 
suas causas. As soluções e ações em 
andamento podem ser registradas, mas não 
serão alvo de discussão. 

Mediador EGC: retoma a palavra e apresenta as regras da 
dinâmica de consenso; fala sobre a possibilidade de chamar os 
idealizadores do modelo caso se tenha dúvida sobre algum fator. 
Apresenta as ferramentas do Zoom (mãozinha, chat, whatsapp). 
Reforçar que o objetivo da discussão é ter a percepção da situação 
da dimensão e não buscar culpados ou suas causas. As soluções e 
ações em andamento podem ser registradas, mas não serão alvo 
de discussão. EVITAR: sessão culpados (isso não funcionou 
porque..., a culpa é de..., mas também, como eles fizeram não ia 
dar certo...), sessão vitrine (meu projeto fez isso), sessão solução 
(se fosse feito..., eu sei como poderia resolver...), sessão sabe tudo 
(monopólio da palavra). REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
Integrantes: tiram dúvidas sobre como vai funcionar a dinâmica; 
Relator: auxilia na apresentação das regras se for necessário.  

Roteiro das regras que 
precisam ser explicitadas: 
dinâmicas, objetivos, tempos, 
papeis do mediador e do 
relator, itens que serão 
registrados; 
Descrição das ferramentas 
que serão utilizadas: zoom, 
forms, whatsapp, chat, hand 
Formulário dos indivíduos é 
encerrado e o relator abre o 
formulário do Grupo 
Ajuda: via Whatsapp é para 
pedido de ajuda (não ouço, 
não acesso os questionários 
etc.), e o chat paralelo 
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ROTEIRO E DINÂMICAS PARA A REGIONAL DE ANÁLISE DE PERCEPÇÃO 

Sessão Horário Tempo Momento Objetivo e Atividades Equipe (papéis e responsabilidades) Materiais 
 

9h25     INÍCIO DA DINÂMICA DE CONSENSO 
(Discussão da dimensão) 

 (entre 5 e 4,5 minutos por questão)   

T
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 d
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9h25 50 min Dinâmica de 
consenso  
Dimensão 1 

Objetivo: realizar dinâmica de consenso com o 
GT, para a 1ª das duas dimensões de análise 
Atividades: Discussão, registro das decisões da 
equipe e dos principais pontos discutidos em 
cada um dos fatores analisados para esta 
dimensão. Encerra a dimensão analisando a 
questão "geral" no final do questionário. 

Mediador EGC: realiza mediação das interações do grupo e orienta 
o Relator em seus registros. A cada fator passa a palavra para um 
membro diferente do grupo e auxilia para que todos os setores se 
manifestem em todas as questões analisadas. Observa se houve 
consenso entre o grupo, se percebeu monopólio ou alguma 
situação que destoe do objetivo de heterogeneidade. Deve 
interromper o Integrante do GT caso perceba que está saindo do 
foco de discussão proposto: percepção da situação atual. Monitora 
as interações via Chat e via áudio. As rodadas de contribuição 
devem ser feitas preferencialmente de forma oral. Alternar a ordem 
de quem fala, fazendo a passagem da palavra para outros 
integrantes que ainda não falaram. 
Relator: opera o Form online e registra as discussões do GT item a 
item. Faz registro fotográfico em alguns momentos. Compartilha as 
telas conforme pedido do mediador e inclui os links no chat. 
Integrantes do GT: realizam as discussões e decidem a situação 
de cada fator analisado. Validam o registro feito no formulário pelo 
relator conforme orientação do mediador. Podem se posicionar pela 
fala oral, com o auxílo do "hand" e também via "Chat". Toda a 
discussão deve ser feita via plataforma do Zoom. Todos os pontos 
que contribuem para evidenciar a percepção da situação atual são 
importantes, mesmo que não alterem a nota do grupo. EVITAR: 
sessão culpados, sessão vitrine, e sessão solução. 

Formulário do GT com as 
dimensões e campo de 
observações projetado para o 
grupo de trabalho. 
Back up do forms (google 
doc) sendo alimentado pelo 
relator após a resposta de 
cada questão. 
Cronômetro na tela para o 
momento final da dinâmica 
(11h10) 

10h15 5 min Intervalo Objetivo: pausa das atividades  
Atividades: intervalo nas discussões do GT 

Mediador EGC: combina o tempo e reforça a importância de todos 
voltarem. Faz o intervalo e utiliza o tempo se necessário para 
alinhar algum ponto relevante com o relator. 
Relator: alinha algum ponto importante com o mediador e faz seu 
intervalo 
Integrantes: aproveitam o intervalo. 

Cronômetro na Tela 

10h20 5 min SÓ SE FOR 
NECESSÁRIO 
Relembrar as 
regras do jogo e 
fazer ajustes 
caso necessário 

Objetivos: caso necessário, relembrar os 
objetivos e esclarecer possíveis dúvidas. 
Atividades: 
(1) Confirmar o quanto o grupo está indo bem 
em se ater à percepção ou reforçar a 
importância de não sair do foco; 
REGRAS a relembrar: 
(2) Registrar, com o auxílio do relator, os 

Mediador EGC: reconhece o quanto o grupo está aplicando as 
regras da dinâmica de consenso; relembra sobre a possibilidade de 
chamar os idealizadores do modelo caso se tenha dúvida sobre 
algum fator. Reforçar que o objetivo da discussão é ter a percepção 
da situação da dimensão e não buscar culpados ou suas causas. 
As soluções e ações em andamento podem ser registradas, mas 
não serão alvo de discussão. EVITAR: sessão culpados, sessão 
vitrine, sessão solução. 

Roteiro das regras que 
precisam ser explicitadas: 
dinâmicas, objetivos, tempos, 
papeis do mediador e do 
relator, itens que serão 
registrados; 
Como usar as ferramentas 
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ROTEIRO E DINÂMICAS PARA A REGIONAL DE ANÁLISE DE PERCEPÇÃO 

Sessão Horário Tempo Momento Objetivo e Atividades Equipe (papéis e responsabilidades) Materiais 

principais itens de cada questão discutida, 
chegando a uma nota da equipe (que é 
justificada pelos pontos principais discutidos); 
(3) Informar e registrar as diferentes situações 
dos membros (segmentos e cidades), mesmo 
que o exemplo não altere a nota final; 
(4) Espaço para esclarecer dúvidas com o 
mediador. 
IMPORTANTE: Reforçar o objetivo da discussão 
que é ter a percepção da situação da dimensão 
(Evitar: sessão culpados, sessão vitrine, sessão 
solução). Não queremos buscar culpados ou 
suas causas. As soluções e ações em 
andamento podem ser registradas, mas não 
serão alvo de discussão. 

Integrantes: tiram dúvidas sobre como vai funcionar a dinâmica; 
Relator: faz algum complemento sobre as regras se for necessário, 
ou mesmo algo importante para melhorar os registros.  

que serão utilizadas: zoom, 
forms, whatsapp, chat, hand 

10h25 50 min Dinâmica de 
consenso 
Dimensão 2 

Objetivo: realizar dinâmica de consenso com o 
GT, para a 2ª das duas dimensões de análise 
Atividades: Discussão, registro das decisões da 
equipe e dos principais pontos discutidos em 
cada um dos fatores analisados para esta 
dimensão. Encerra a dimensão analisando a 
questão "geral" no final do questionário. 

Mediador EGC: realiza mediação das interações do grupo e orienta 
o Relator em seus registros. A cada fator passa a palavra para um 
membro diferente do grupo e auxilia para que todos os setores se 
manifestem em todas as questões analisadas. Observa se houve 
consenso entre o grupo, se percebeu monopólio ou alguma 
situação que destoe do objetivo de heterogeneidade. Deve 
interromper o Integrante do GT caso perceba que está saindo do 
foco de discussão proposto: percepção da situação atual. Monitora 
as interações via Chat e via áudio. As rodadas de contribuição 
devem ser feitas preferencialmente de forma oral. Alternar a ordem 
de quem fala, fazendo a passagem da palavra para outros 
integrantes que ainda não falaram. 
Relator: opera o Form online e registra as discussões do GT item a 
item. Faz registro fotográfico em alguns momentos. Compartilha as 
telas conforme pedido do mediador e inclui os links no chat. 
Integrantes do GT: realizam as discussões e decidem a situação 
de cada fator analisado. Validam o registro feito no formulário pelo 
relator conforme orientação do mediador. Podem se posicionar pela 
fala oral, com o auxílo do "hand" e também via "Chat". Toda a 
discussão deve ser feita via plataforma do Zoom. Todos os pontos 
que contribuiem para evidenciar a percepção da situação atual são 
importantes, mesmo que não alterem a nota do grupo. EVITAR: 
sessão culpados, sessão vitrine, e sessão solução. 

Formulário do GT com as 
dimensões e campo de 
observações projetado para o 
grupo de trabalho. 
Back up do forms (google 
doc) sendo alimentado pelo 
relator após a resposta de 
cada questão. 
Cronômetro na tela para o 
momento final da dinâmica 
(11h10) 

 
11h15     FIM DA DINÂMICA DE CONSENSO 

(Discussão da dimensão) 
 (entre 5 e 4,5 minutos por questão)   
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11h15 10 min Definição do 
representante 
do GT 

Objetivo: escolha de um representante do GT 
para as próximas tarefas da Conferência. 
Atividades: escolher um representante do GT. 
IMPORTANTE:  
(1) as tarefas do representante do GT são: 
apresentar como foi a discussão, a dinâmica do 
dia de hoje, se comunicar com os demais 
integrantes do GT até o final do processo e 
participar na sessão de apresentação dos 
resultados em maio. 
(2) Caso o integrante mais votado não tenha 
disponibilidade, o segundo colocado assume 
seu lugar. Importante perguntar para o eleito se 
podemos contar com ele/ela. 
(3) Destacar o nome do eleito no slide de 
apresentação do GT e incluir print da tela com 
todos os integrantes do grupo. 

Mediador EGC: explica a função do representante do grupo. 
Explica que será feita uma enquete via sistema para que cada um 
indiquem quem entende ser o melhor representante para o grupo. A 
partir do resultado o primeiro eleito pode aceitar ou não e segue-se 
para o próximo mais votado se for necessário. Eleito o 
representante se formaliza que ele é responsável também por se 
comunicar com os demais integrantes até o final do processo. 
Relator: registra no Form a escolha do grupo e se necessário os 
pontos discutidos. Inclui o nome do Representante do GT na 
apresentação da sessão de conclusão dos trabalhos. 
Integrantes: Indicam na enquete quem acham que deve ser o 
representante. Aceitam ou não se forem o mais votado. 
Representante: uma vez que tenha aceitado esta função, 
apresenta para o público geral como foi o trabalho do seu GT e 
lidera a conexão do GT até o momento de devolutiva de maio. 

Link para eleição com os 
nomes dos integrantes do 
grupo.Slide com o nome de 
todos os integrantes e onde se 
destaca o nome do 
representante eleito. 

 
11h25 5 min Conclusão dos 

trabalhos dos 
GTs 

Objetivo: agradecer a participação de todos e 
fazer o fechamento deste momento em Grupo  
Atividades:  
(1) Pedir que preencham o link com a avaliação 
do encontro de hoje.  
(2) Verificar se alguém gostaria de expressar 
como foi participar do evento. 

Mediador EGC: agradece a participação de todos e parabeniza a 
equipe por terem realizado o trabalho. Pede que respondam a 
avaliação rápida no link colocado no chat. Podem responder na 
sequência e enquanto assistem a mesa redonda. Verifica também 
quem teria interesse e disponibilidade em participar de uma 
entrevista posterior para a uma tese de doutorado a respeito da 
experiência de hoje. 
Relator: faz o registro do nome de quem tem interesse em 
participar da pesquisa.  
Integrantes: respondem ao questionário e vão para a sala geral. 

Questionário de avaliação 

IV 11h30 45 min SESSÃO DE 
CONCLUSÃO 
DOS 
TRABALHOS 
DOS GTs 

Sessão Conclusão dos GTs: após terminados 
os trabalhos de análise de percepção, é 
montada a mesa de discussão final com os 
REPRESENTANTES DOS GTs que registrarão 
os trabalhos realizados, indicando a lista de 
participantes.  

Coordenador EGC: Recebe e apresenta os GTs detalhamente 
(nomes e organizações de vínculo), por segmento e o 
representante do GT. 
Relator de Mesa: projeta dados dos GTs na medida em que o 
coordenador apresenta. 
Integrantes: assistem a apresentação da mesa de fechamento. 
Representantes dos GTs: participam da discussão conforme 
moderada pelo coordenador, que fará perguntas sobre o trabalho 
realizado (não sobre conclusões item a item) 

Apresentações com a 
descrição do GTs (nomes e 
organizações de vínculo, por 
segmento e o representante do 
GT) para projetar quando 
pedido pelo Coordenador 
Roteiro com as perguntas 
para o Coordenador realizar 
aos representantes 

 
12h15           

 



294 

 

ANEXO A – PROTOCOLO DSR (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JÚNIOR, 2015) 
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ANEXO B – EDITAL HACKATHON INOVA TRT-SC 

 



296 

 



297 

 



298 

 



299 

 



300 

 



301 

 



302 

 



303 

 



304 

 



305 

 



306 

 



307 

 



308 

 



309 

 



310 

 

 

 


		2022-08-09T15:29:57-0300


		2022-08-09T15:30:31-0300




