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RESUMO 
 

 

MELLO, Marcelo Monteiro de. Conversando e liderando: um estudo sobre a relação entre 
Competências Conversacionais e a Liderança Compartilhada. 135f. Dissertação (Mestrado em 
Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação). Universidade Católica de Brasília, 
2011. 
 

 
A temática da liderança tem sido objeto de crescente atenção ao longo dos anos. Atualmente, 
uma significativa quantidade de títulos sobre este assunto se encontra disponível nas livrarias 
de todo o mundo, cada vez mais pesquisadores têm se dedicado à investigação de variáveis 
relacionadas a esse fenômeno e proliferam cursos e seminários que prometem “treinar” toda e 
qualquer pessoa para o exercício pleno da liderança (em que pese o fato do quão discutível 
seja a efetividade deste tipo de treinamento). Para se ter uma ideia do interesse que o tema da 
liderança desperta, uma rápida pesquisa pelo termo “leadership” no onipresente mecanismo 
de pesquisa Google resulta em nada menos que 143 milhões de entradas. Em paralelo a este 
cenário, há que se considerar a emergência de um macroprocesso de constantes e aceleradas 
mudanças pelo qual passam as organizações neste avançar do século XXI, e que deixa cada 
vez mais evidente que as tradicionais abordagens de Liderança já não mais dão conta de 
responder satisfatoriamente aos desafios que se apresentam, e que novas formas de pensar a 
liderança se fazem necessárias. É neste contexto que surge a Liderança Compartilhada, como 
uma forma mais social e participativa de organização e condução dos processos que 
constituem o dia-a-dia das organizações. Contudo, como toda e qualquer situação de quebra 
de paradigma, a adoção de uma forma mais social de liderança, mesmo que em complemento 
à abordagem tradicional, vertical e centralizada não é um processo trivial e ainda restam 
obscuros os fatores que poderiam contribuir para o seu sucesso. O presente trabalho tem por 
objetivo contribuir nesse sentido, ao se propor a estudar a relação entre Competências 
Conversacionais e a Liderança Compartilhada, buscando pontos de intersecção entre esses 
dois construtos, a partir de uma revisão ampliada da literatura sobre liderança compartilhada e 
à luz dos desenvolvimentos mais recentes no âmbito da pesquisa sobre conversas nas 
organizações. Trata-se, portanto, de uma ampla e apurada pesquisa bibliográfica de cuja 
análise decorreram os seguintes resultados e conclusões: 1) as conversas, bem como as 
competências conversacionais fazem parte do rol de aspectos relacionados à liderança 
compartilhada nas pesquisas científicas; 2) a Teoria U se constitui em uma possível ponte 
entre as conversas e a liderança compartilhada, uma vez que aplica o poder das conversações 
em prol da construção de um novo paradigma de liderança, adequado ao enfrentamento da 
crise em que se encontra o modelo tradicional de liderança e gestão. 
 

 

Palavras-chave: Liderança Compartilhada. Competências conversacionais. Teoria U. 



	  

	  

	   	   	   	  

	  

ABSTRACT 
 

 

The topic of leadership has been the subject of increasing attention over the years. Currently, 
a significant number of titles about this subject is available in bookstores around the world, 
more and more researchers have been devoted to the investigation of variables related to this 
phenomenon and there is a proliferation of courses and seminars that promise to "train" any 
person for the full practice of leadership (in spite of the fact that how questionable is the 
effectiveness of such kind of training). A search for the term "leadership" in the ubiquitous 
Google search engine results in more than 143 million records. In parallel to this scenario, we 
must consider the emergence of a macro-process of constant and rapid changes that impacts 
the organizations in advance of the century, and that makes increasingly clear that traditional 
approaches of leadership no longer provide account satisfactorily to answer the challenges 
that present themselves, and that new ways of thinking about leadership are necessary. It is in 
this context that emerges Shared Leadership, as a more social and participatory way to 
manage the processes that constitute the day-to-day of the organizations. However, as every 
situation of paradigm shift, adopting a more social form of leadership, even in addition to the 
traditional, centered, and vertical approach, it is not a trivial process and remain unclear the 
main factors that could contribute to its success. This paper aims to contribute to this, when 
proposing to investigate the relationship between Shared Leadership and Conversational 
Competences, seeking points of intersection between these two constructs, from an extended 
review of the literature of shared leadership and in the light of developments related recent 
research about the conversations in organizations. It is therefore an accurate and 
comprehensive literature review from which the following results and conclusions were 
emerged: 1) the conversations and conversational competences are on the list of issues related 
to shared leadership in scientific research, 2) Theory U constitutes a possible bridge between 
the conversations and shared leadership as it applies the power of the conversations in favor 
of the construction of a new paradigm of leadership, adequate in addressing the crisis of the 
traditional model of leadership and management .	  
 
 
 
Keywords: Shared Leadership. Conversational Competences. Theory U. 



	  

	  

	   	   	   	  

	  

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 – “Caracterizando” a liderança ............................................................ 14 

Figura 2 – Domínios constitutivos do ser humano ............................................. 31 

Figura 3 – Competências como fonte de valor .................................................... 37 

Figura 4 – Conflitos pessoais e operativos ........................................................... 46 

Figura 5 – Grid gerencial ...................................................................................... 62 

Figura 6 – Teoria do caminho-objetivo ............................................................... 63 

Figura 7 – O U completo: seis pontos de inflexão ............................................... 89 

Figura 8 – Framework para compreensão da Liderança Compartilhada ........ 97 

Figura 9 – As conversas na literatura de Liderança Compartilhada ............. 112 

	  

 



	  

	  

	   	   	   	  

	  

LISTA DE QUADROS 

 
 

Quadro 1 – Exemplos de definições de liderança ............................................... 14 

Quadro 2 – Estilos de liderança no modelo de participação do líder ............... 65 



	  

	  

	   	   	   	  

	  

SUMÁRIO 
 

 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 13 

A EMERGÊNCIA DO PROBLEMA DE PESQUISA ....................................... 19 

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO ........................................... 23 

OBJETIVOS ........................................................................................................ 26 

Objetivo geral ................................................................................................ 26 

Objetivos específicos ..................................................................................... 26 

METODOLOGIA ................................................................................................ 27 

Classificação da pesquisa ............................................................................. 25 

Coleta e análise dos dados ............................................................................ 28 

ESTRUTURA DO TRABALHO ........................................................................ 29 

1 REVISÃO DA LITERATURA ......................................................................... 31 

1.1 CONVERSAS E COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS ...................... 31 

1.1.1 Ontologia da Linguagem: uma base para a compreensão das 
conversas ........................................................................................................ 31 

1.1.2 Os modelos mentais ............................................................................. 34 

1.1.3 Competências conversacionais ........................................................... 36 

1.1.3.1 O escutar efetivo ....................................................................... 38 

1.1.3.2 O expor e o indagar produtivos ................................................. 40 

1.1.3.3 A resolução de conflitos ............................................................ 44 

1.1.3.4 Os pedidos, as ofertas e as promessas ....................................... 47 

1.1.3.5 Os compromissos e re-compromissos conversacionais ............ 50 

1.1.4 Um breve panorama das pesquisas sobre conversas ........................ 53 

1.2 LIDERANÇA: COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI? ..................................... 58 

1.2.1 Teoria dos Traços ................................................................................ 58 

1.2.2 Teorias Comportamentais .................................................................. 59 

1.2.3 Teorias Contingenciais ........................................................................ 62 

1.2.4 Liderança Carismática ........................................................................ 67 

1.2.5 Liderança Transformacional .............................................................. 68 

1.2.6 Um breve panorama das pesquisas sobre liderança ......................... 70 



	  

	  

	   	   	   	  

	  

1.3 LIDERANÇA COMPARTILHADA ............................................................. 75 

1.3.1 As bases de uma abordagem compartilhada ..................................... 77 

1.3.2 Percepção acerca da liderança ........................................................... 82 

1.3.3 Motivação para a participação ........................................................... 83 

1.3.4 Auto imagem: ‘Eu independente’ versus ‘Eu que se caracteriza na 
relação com os outros’ .................................................................................. 84 

1.3.5 Constituição do poder ......................................................................... 85 

1.4 A TEORIA U ................................................................................................. 88 

2 LIDERANÇA COMPARTILHADA: UMA REVISÃO AMPLIADA .......... 95 

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS ..................................................................... 119 

CONCLUSÃO ...................................................................................................... 124 

REFERÊNCIAS .................................................................................................. 127 



13	  

	  

	   	   	   	  

	  

INTRODUÇÃO 

 

 

A liderança não se constitui em um fenômeno recente, ao contrário, remonta aos 

primórdios da humanidade. Faraós egípcios, heróis gregos, gerreiros romanos e patriarcas 

bíblicos exerciam, cada um à sua maneira, algum tipo de influência sobre outras pessoas, o 

que pode ser categorizado como liderança (STONE; PATTERSON, 2005, p.1). Contudo, a 

observação sistematizada e o estudo científico desse fenômeno, sobretudo no ambiente 

organizacional, tem algo em torno de 200 anos. 

Pode-se considerar que o tema da liderança está, mesmo que implicitamente, presente 

nos primeiros estudos que deram origem à chamada “Abordagem Clássica da Administração”, 

cujos principais ícones são os engenheiros Frederick Winslow Taylor, que iniciou a chamada 

Escola da Administração Científica, e Henri Fayol, que desenvolveu a Teoria Clássica. A 

ênfase das idéias de Taylor se situava no aumento da produtividade da empresa por meio do 

aprimoramento da eficiência operacional dos operários, enquanto que as idéias de Fayol 

também buscavam o aumento da eficiência organizacional, mas focando na disposição de seus 

órgãos componentes (departamentos) e em suas inter-relações (CHIAVENATO, 2003). Não 

restam dúvidas de que o grande poder das idéias que emergiram destas escolas tradicionais de 

pensamento da administração foi fundamental na construção do paradigma de liderança 

dominante até os dias atuais.  

Ao longo do século XIX, a literatura relacionada à liderança também foi fortemente 

influenciada pelo surgimento da indústria ferroviária americana, a primeira corporação de 

larga escala da história, e a ênfase das prescrições relativas à liderança organizacional residia 

no controle gerencial e na solidificação de um modelo hierárquico e centralizado de liderança 

(PEARCE; MANZ, 2005). 

Ao longo desses aproximadamente dois séculos de estudos, a temática da liderança 

tem sido objeto de crescente atenção. Atualmente, uma significativa quantidade de títulos 

sobre esse assunto se encontra disponível nas livrarias de todo o mundo, cada vez mais 

pesquisadores têm se dedicado à investigação de variáveis relacionadas a esse fenômeno e 

proliferam os cursos e seminários que prometem “treinar” toda e qualquer pessoa para o 

exercício pleno da liderança (em que pese o fato do quão discutível é a efetividade deste tipo 

de treinamento). Uma rápida pesquisa pelo termo “leadership” no onipresente mecanismo de 
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pesquisa Google resulta em nada menos que 143 milhões de entradas, e é evidente que em um 

universo tão vasto de informações encontra-se todo tipo de conteúdo, e não é raro se deparar 

com visões pouco relevantes, ou até mesmo distorcidas, do que vem a ser o fenômeno da 

liderança, como ilustra, com muito bom humor, a figura 1, uma tira do clássico personagem 

Dilbert.  

 

 
Figura 1 – “Caracterizando” a liderança 
Fonte: Scott Adams - http://www.dilbert.com 
 

Mas afinal de contas, o que vem a ser a liderança? Como ela pode ser caracterizada ou 

definida? Como, em geral, ocorre para todo em qualquer construto complexo, não há um 

consenso com relação a uma definição para a liderança, e estudiosos e pesquisadores 

costumam definir esse fenômeno de acordo com suas perspectivas individuais e focando nos 

aspectos que mais lhes interessam em determinado contexto. Em função disso, ao longo das 

últimas décadas, a liderança tem sido caracterizada em termos de traços, comportamentos, 

influência, padrões de interação, papéis e posições hierárquico-administrativas (YUKL, 2008, 

p.2). 

Uma amostra da diversidade de caracterizações apresentadas ao longo dos últimos 50 

anos para o fenômeno da liderança pode ser verificada no quadro 1. 

 

 

Ø “A liderança é o comportamento de um indivíduo... guiando as atividades de um 

grupo em direção a um objetivo compartilhado.” (Hemphill & Coons, 1957, pg. 7) 

Ø “A liderança é o incremento de influência sobre e para além da aceitação mecânica 

das rotinas diretivas da organização.” (Katz & Kahn, 1978, pg. 528) 

Ø “A liderança é exercida quando as pessoas... mobilizam... recursos institucionais, 
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políticos, psicológicos e outros, de forma a evocar, engajar e satisfazer as 

necessidades dos liderados.” (Burns, 1978, pg. 18) 

Ø “A liderança é realizada em um processo pelo qual um ou mais indivíduos conseguem 

moldar e definir a realidade de outros indivíduos.” (Smircich & Morgan, 1982, pg. 

258) 

Ø “A liderança é o processo de influenciar as atividades de um grupo organizado em 

direção à conquista de um objetivo.” (Rauch & Behling, 1984, pg. 46) 

Ø “A liderança diz respeito a articular visões, incorporar valores e criar um ambiente no 

qual as coisas podem ser realizadas.” (Richards & Engle, 1986, pg. 206) 

Ø “A liderança é um processo de criação de propósito (direção significativa) para o 

esforço coletivo, bem como de criação de desejo de envidar esforços para o alcance 

do propósito.” (Jacobs & Jaques, 1990, pg. 281) 

Ø “A liderança é a habilidade para, independentemente da cultura... dar início a 

processos de mudança evolucionários e mais adaptativos.” (Schein, 1992, pg. 2) 

Ø “A liderança é o processo de construção de sentido para o que as pessoas estão 

fazendo juntas de forma que elas compreendam e se comprometam.” (Drath & Palus, 

1994, p. 4) 

Ø “A liderança é a habilidade de um indivíduo para influenciar, motivar e capacitar os 

outros para contribuírem com a efetividade e o sucesso da organização...” (House et 

al., 1999, pg. 184) 
Quadro 1 – Exemplos de definições de liderança 
Fonte: Yukl (2008, p.3) 
 

Grande parte das definições de liderança a associam a capacidade de influência 

direcionada para o alcance de determinados objetivos, mas independentemente da definição 

adotada, a importância da liderança tem sido amplamente defendida por vários autores, como 

Cavalcanti et al. (2009), os quais afirmam que:  

 
[...] o tema da liderança tem ocupado um lugar de destaque nas discussões em 
congressos, palestras, nas empresas, dentro das salas de aula e em qualquer 
oportunidade em que as pessoas se encontrem para discutir os destinos dos negócios, 
em um mercado tão competitivo e em constante mutação.  
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Já Bennis (2010, p.4) é categórico ao afirmar que “[...] num mundo tão complexo e 

mutável como o nosso, não podemos funcionar sem líderes. Nossa qualidade de vida depende 

da qualidade de nossos líderes.” 

Em resposta a esse significativo interesse pela liderança e suas inúmeras nuances, 

muitas teorias têm sido construídas na tentativa de dar contornos mais claros aos processos e 

dinâmicas que compõem o seu exercício, bem como aos caminhos que possam resultar em 

uma atuação efetiva dos líderes no aprimoramento do desempenho e, por conseguinte, dos 

resultados organizacionais. Contudo, a construção de respostas adequadas para explicar o 

fenômeno da liderança é uma tarefa que pode ser classificada como qualquer coisa, menos 

trivial. A crescente complexidade do mundo e das relações sociais tem imposto desafios cada 

vez maiores às empresas e aos seus administradores, requerendo mudanças que vão além de 

meras adaptações nas atitudes ou ajustes operacionais, mas que se colocam em um patamar 

muito mais profundo de revisão e reconstrução dos pressupostos e paradigmas basilares que 

compõem os modelos mentais desses gestores, resultando naquilo que Kofman (2002, v.1) 

chama de “Aprendizado de Laço triplo”. A promoção de mudanças dessa profundidade 

também não é algo simples. Ao longo dos últimos séculos, as empresas foram fortemente 

influenciadas por uma visão de universo que busca sempre o equilíbrio. Os paradigmas que se 

solidificaram ao longo dos últimos dois séculos de estudo e prática da administração são 

fortemente alicerçados na figura do líder herói, que age sozinho e que faz extenso uso do 

comando e do controle. Chega a ser quase poética a forma como Echeverría (1999, p.39) 

caracteriza o modus operandi e a estrutura organizacional das organizações tradicionais: 

 
Da mesma maneira que a solução para o problema da produtividade comporta o 
“mando e controle”, como mecanismo de regulação do trabalho, este faz do capataz 
a principal figura de autoridade na empresa tradicional. O capataz é, precisamente, 
aquela figura que tem sob sua responsabilidade exercer o mando e controle. Isto 
significa distribuir as ordens e instruções, supervisionar seu cumprimento e punir o 
não cumprimento. Não pode haver mando e controle sem que haja alguém que, 
efetivamente, mande e controle; essa pessoa é o capataz. 
Todavia, esse capataz que tem a seu cargo um grupo determinado de operários, por 
sua vez, precisa receber, ele próprio, suas ordens e instruções e ser igualmente 
controlado. Isto é condição de funcionamento da empresa tradicional. Portanto, o 
sistema requer não só capatazes, mas também capatazes de capatazes, capatazes de 
capatazes de capatazes e assim sucessivamente. Em um certo ponto, por um 
problema de hierarquização e status, esses capatazes começam a ser chamados de 
gerentes, mas isso não cria maiores distinções em suas funções, senão que é 
indicador do nível a partir do qual se exerce a autoridade. Tudo isso culmina em 
uma única figura, à qual se confere o nome de gerente geral [ou CEO]; porém, este 
não é senão o grande capataz, o capataz de todos os capatazes. 
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É necessário superar essa visão ultrapassada e compreender que, no complexo 

contexto atual, a mudança é um estado permanente das coisas, assim como também é preciso 

superar os enfoques controladores, burocráticos e mecanicistas, ainda predominantes nas 

organizações, os quais não podem funcionar bem em um mundo onde reinam a incerteza e a 

imprevisibilidade (BAUER, 2008). 

Robbins (2005, p.258-259) afirma que “no mundo dinâmico de hoje, precisamos de 

líderes que desafiem o status quo, criem visões de futuro e que sejam capazes de inspirar os 

membros da organização a querer realizar essas visões.” Não há nada de incorreto com essa 

afirmação, contudo, para além da figura heroica de um líder com vasto conhecimento, 

extrema capacidade e fantástico carisma para construir instigantes visões de futuro e para 

influenciar e mobilizar seus liderados rumo à realização dessas visões, os desafios 

apresentados às organizações neste início de século XXI requerem muito mais do que um 

único líder isolado consegue prover. Como afirma Bennis (2010, p. XVII):  

 
[...] os dias em que uma única pessoa, por mais talentosa que seja, era capaz de 
resolver nossos problemas já se foram há muito tempo. Os problemas que 
enfrentamos hoje aparecem com tanta rapidez e são tão complexos que precisamos 
de grupos de pessoas talentosas para atacá-los, encabeçados por líderes de talento, 
ou até mesmo por equipes de líderes.  
 

É exatamente nesse ponto que surge o espaço para exploração dos conceitos inerentes 

à Liderança Compartilhada, definida por Pearce e Conger (2003) como “um processo 

dinâmico e interativo de influência entre indivíduos em grupos, no qual o objetivo é liderar 

uns aos outros no alcance dos objetivos grupais ou organizacionais.” Pearce, Manz e Sims Jr. 

(2009) acrescentam ainda que o processo de influência abarcado pela liderança compartilhada 

envolve a influência exercida entre os pares, dos liderados para os líderes além, é claro, da 

tradicional influência dos líderes sobre os liderados. Esta nova e revolucionária abordagem 

catapulta o pensamento sobre o fenômeno da liderança a um novo patamar, no qual o 

processo de liderar deixa de ser visto como um fluxo exclusivamente verticalizado e unilateral 

de influência para ser concebido como uma atividade que pode e deve ser compartilhada entre 

os membros de um grupo ou de uma organização, independentemente da posição hierárquica 

que essas pessoas ocupem no organograma da empresa. Como bem coloca Bennis (2010, p. 

XI): 
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Os dias em que os ativos mais importantes de uma empresa eram seus edifícios e 
equipamentos acabaram para nunca mais voltar. Hoje, as ideias são, 
reconhecidamente, o motor e a moeda da economia global. Para os líderes e 
candidatos a líderes, a lição da Nova Economia é que o poder segue ideias, não uma 
posição. 
 

 Jackson (2000) afirma que quando ocorre a liderança compartilhada, as pessoas 

abordam os problemas de forma colaborativa, e cada um se envolve na definição do que deve 

ser feito (objetivos), facilitando assim a interação e a ação sustentável de forma a realizar os 

objetivos definidos. 

 Contudo, parece haver ainda um longo caminho a ser percorrido até que os potenciais 

benefícios relacionados ao exercício da Liderança Compartilhada possam ser plenamente 

concretizados e usufruídos por parte das organizações e das pessoas que as compõem. E para 

que isso ocorra, um dos muitos aspectos que precisam ser investigados e melhor 

compreendidos diz respeito aos fatores que podem contribuir para a consolidação da 

Liderança Compartilhada como um novo paradigma de liderança nas organizações. Dentre os 

diversos fatores que podem estar positivamente relacionados ao exercício da Liderança 

Compartilhada, o construto das Conversações foi o escolhido para compor o escopo de 

investigação do presente trabalho. 

 Para denotar a importância das conversações para as organizações, convém observar o 

que dizem Flores (1997) e Echeverría (2008), autores que compartilham o entendimento de 

que as empresas e organizações podem ser vistas como redes de conversações, e de que 

nessas conversações reside a fascinante capacidade de criação do mundo em que essas 

organizações atuam. Essa visão também é corroborada por Lucena Filho (2010), o qual afirma 

que toda e qualquer organização pode ser efetivamente modelada na forma de redes 

conversacionais, constituídas por pessoas em estreitos relacionamentos, pautados e integrados 

segundo uma missão e visão institucional que dão sentido à organização. Em acréscimo a 

isso, novamente surge Echeverría (1999) nos brindando com sua afirmação de que “o papel 

ativo da linguagem, reconhecido a partir da segunda metade do século passado, é então 

destacado como capaz de gerar mundos. Quando a pessoa fala, quando um dirigente fala, ele 

muda o mundo.” E por fim, Gratton e Ghoshal (2002), para quem as conversações se 

constituem na base do trabalho gerencial e o cerne das atividades organizacionais, contudo, 

muito pouca atenção é dispensada ao aprimoramento da qualidade das conversações nas 

organizações. 
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A liderança compartilhada pode ser caracterizada, essencialmente, como um processo 

social, fundamentado nas interações entre os membros de uma equipe/organização e, portanto, 

eminentemente conversacional. Nesse sentido, parece ser plausível imaginar que há uma 

potencial relação entre as conversas e o pleno exercício da liderança compartilhada, e é 

justamente no seio dessa relação que reside o foco do estudo proposto no presente trabalho. 

 

 

A EMERGÊNCIA DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Echeverría (1999, p.30-31) afirma que “todo modo de fazer empresa surge como uma 

forma de potencializar a produtividade do trabalho e sua capacidade de gerar valor.” E foi 

respeitando esta premissa que o paradigma de gestão tradicional foi construído e consolidado 

na era industrial, tendo como um de seus pilares mais importantes o mecanismo do comando e 

do controle. Sob a égide desse paradigma, a empresa tradicional se consolidou, alcançando o 

aproveitamento máximo da capacidade produtiva do trabalho e o objetivo de incrementar sua 

capacidade de geração de valor (ECHEVERRÍA, 1999). 

A forma de operação da empresa tradicional se assenta sobre uma estrutura piramidal 

e hierárquica, na qual o poder é definido pelo nível no qual alguém se situa dentro dessa 

estrutura. Sendo assim, aqueles situados nos níveis mais altos da estrutura organizacional 

exercem seu poder descrevendo, para aqueles que estão mais abaixo, como as coisas devem 

ser, bem como a forma “correta” pela qual as atividades organizacionais devem ser 

executadas, ou seja, a informação flui verticalmente: reporta-se de baixo para cima e se 

ordena de cima para baixo (ECHEVERRÍA, 1999, p.40). 

Foi essa a estrutura que permitiu o nascimento e a consolidação das grandes 

corporações modernas, as quais, de forma geral, obtiveram enorme sucesso ao longo do 

século XX, impulsionando economias e fazendo prosperar nações. 

Contudo, veio o alvorecer do século XXI, e com ele começou a emergir a percepção 

de que as “estruturas piramidais” de gestão, tão comuns nas organizações tradicionais,  já não 

funcionam tão bem quanto antes. Nesse sentido, Wheatley (2006, p.3) apresenta algumas 

questões, no mínimo, inquietantes: 
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Por que tantas organizações sentem-se sem vida? Por que os projetos demoram 
tanto, desenvolvem tanta complexidade, mas com frequência falham no atingimento 
de resultados verdadeiramente significativos? Por que o progresso, quando surge, 
vem muitas vezes de lugares inesperados, ou como resultado de surpresas ou 
eventos síncronos, os quais não foram considerados em nossos planejamentos? Por 
que a própria mudança, cujo andamento nós supomos estar “gerenciando”, continua 
sufocando-nos e severamente fazendo com que nos sintamos menos capazes e mais 
confusos? E por que nossas expectativas de sucesso têm diminuído ao ponto de que, 
várias vezes, o que esperamos de melhor é firmeza e paciência para sobreviver às 
frequentes perturbadoras forças que atuam em nossas organizações e em nossas 
vidas? 

 

Sintonizado com esses questionamentos, Echeverría (1999, p.42) já parecia preconizá-

los ao afirmar que a empresa tradicional também está em crise, e que esta crise reside, 

sobretudo, no fato de que a estrutura de gestão nela utilizada, a qual foi criada originalmente 

para garantir o máximo rendimento do trabalhador, converteu-se, atualmente, no principal 

obstáculo para se alcançar o desempenho necessário para a manutenção da competitividade 

das organizações, uma vez que tal estrutura tem se mostrado incapaz de aproveitar 

adequadamente todo o potencial produtivo das pessoas que compõem essas organizações. 

Echeverría (1999, p.42) é bastante direto ao afirmar que “a estrutura da empresa tradicional 

tem se revelado lenta, pouco efetiva, capaz de distorcer seus processos de trabalho e negócio, 

cara e pouco competitiva. A estrutura da empresa tradicional demonstra estar obsoleta.” 

Nessa mesma linha de raciocínio, Scharmer (2010) também remete a uma possível 

resposta para as perguntas acima. Contudo, neste caso, o autor estende a crítica ao modelo de 

gestão hierárquico tradicional para uma crítica mais geral e abrangente, afirmando que o 

mundo como um todo está vivenciando uma crise, a qual não é só a crise de um líder, 

organização, país ou conflito isolado. Ainda segundo o autor, a crise do nosso tempo revela a 

morte de uma antiga estrutura social e maneira de pensar, um velho modo de institucionalizar 

e colocar em prática formas sociais coletivas. 

Mas se, de fato, grande parte das dificuldades enfrentadas pelas organizações no 

contexto atual advém da própria estrutura que as fez crescer e chegar aonde chegaram, parece 

caber bem aqui uma frase frequentemente atribuída ao brilhante cientista Albert Einstein: “os 

problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos com o mesmo nível de 

pensamento em que estávamos quando os criamos.” Sendo assim, faz sentido imaginar que 

mudanças significativas precisam ocorrer, a fim de que as organizações possam conceber 

alternativas de ação para superar os crescentes desafios que lhes são impostos. 
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Neste contexto de necessidade de mudanças, cabe destacar a evolução ocorrida na 

interpretação sobre o papel da linguagem nas relações sociais. Durante séculos, uma 

interpretação generalizada atribuiu à linguagem um papel meramente descritivo. O 

entendimento comum afirmava que a linguagem não passava de uma ferramenta para 

descrever o que era percebido, sentido ou pensado e, dessa forma, ao se falar, nada mudava. A 

linguagem e a ação eram consideradas como dois domínios completamente separados 

(ECHEVERRÍA, 1999, p.53).  

Contudo, como resultado do movimento deslanchado em meados do século passado e 

que ficou conhecido como “giro linguístico” (CORTESE, 2007), emergiu uma nova 

interpretação, a qual estende o papel da linguagem para além de uma mera ferramenta 

descritiva do mundo. Essa nova interpretação defende que a linguagem também é ação, e que 

por meio dela criamos novos objetos e produtos, transformamos o mundo, abrimos ou 

fechamos possibilidades, construímos futuros diferentes (ECHEVERRÍA, 1999). Também é 

por meio da linguagem que constroem-se as identidades, tanto individuais quanto coletivas. 

Segundo Echeverría (2008), os indivíduos são fenômenos sociais e constituem-se uns nos 

outros, por meio da linguagem, e nossa identidade está diretamente associada a nossa 

capacidade de gerar sentido a partir de nossos relatos.  

Nesse sentido, a linguagem passa a exercer um papel central no contexto das relações 

sociais e das organizações, deixando de ser apenas uma ferramenta para se descrever a 

realidade e assumindo o status de tecnologia social por meio da qual pode-se construir o 

futuro que se deseja alcançar. 

Tal qual acontece com a linguagem, a compreensão sobre o fenômeno da liderança 

também vem sofrendo alterações ao longo dos anos e suas teorias e respectivas distinções 

evoluíram desde uma visão da liderança como um traço de nascença, dom de apenas uns 

poucos privilegiados, até uma abordagem mais compartilhada e social das atividades que 

constituem o ato de liderar, passando por uma série de outras abordagens e tentativas de se 

explicar efetivamente o que seria essa tal liderança. Tais evoluções no pensamento e na 

prática da liderança tiveram como forte inquietude a ânsia de encontrar formas mais efetivas 

para a condução de grupos, comunidades, organizações e sociedades na superação de seus 

desafios e na construção do futuro almejado.  

Mas, ora, não é justamente essa a principal capacidade da linguagem em sua renovada 

interpretação? Ou seja, não é exatamente na possibilidade de criação de mundos que se 
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assenta todo o poder da nova interpretação que se tem adotado para o fenômeno da 

linguagem, realizado por meio das conversas? 

As conversas e a liderança compartilhada se apresentam atualmente – enquanto 

construtos conscientemente estudados e aplicados no contexto social e organizacional – como 

potenciais novidades, alternativas às formas e abordagens mais tradicionais de interação e 

condução dos processos integrantes da sociedade e das organizações. Cada um desses temas, 

isoladamente, vem sendo crescentemente explorado e investigado, provavelmente por 

representarem possíveis caminhos por meio dos quais as organizações possam promover 

mudanças relevantes e se reconstituir de forma mais adequada ao enfrentamento dos desafios 

do século XXI. 

Foi nesse contexto de reflexões sobre o papel da linguagem no exercício da liderança e 

na prática da gestão em nossas organizações que surgiu minha inquietude com o tema da 

presente pesquisa. Contudo, convém salientar que tal inquietude só recentemente  veio a se 

manifestar de forma mais evidente em minha vida, após uma longa jornada de aprendizagem e 

descobertas cujos principais marcos introdutórios foram meu ingresso no Programa de 

Mestrado em Gestão do Conhecimento e de Tecnologia da Informação da Universidade 

Católica de Brasília e minha, quase concomitante, promoção ao cargo de Gerente de uma 

equipe de desenvolvedores de soluções de TI no Banco do Brasil, organização na qual eu 

exercia, até então, a função de analista de TI.  

Em função das características predominantemente técnicas de minha profissão, eu 

cheguei ao Mestrado carregando um conjunto de crenças muito sólidas acerca do potencial da 

tecnologia para solucionar, senão todos, pelo menos a maior parte dos problemas de nossas 

organizações. Contudo, em função de minha recém conquistada posição gerencial, achei por 

bem não me dedicar no Mestrado a disciplinas exclusivamente técnicas, mas também cursar 

algumas disciplinas mais voltadas ao aspecto humano e, por isso, acabei me matriculando na 

disciplina de APO – Aprendizagem Organizacional. Naquele momento eu ainda não sabia, 

mas esta decisão foi um dos pontos de alavancagem mais poderosos do processo 

transformacional que eu iria vivenciar ao longo do Mestrado. Em APO eu comecei a dar-me 

conta de que todas as minhas “sólidas verdades” não eram tão sólidas assim e, talvez, nem 

mesmo verdades. No semestre seguinte me matriculei em GRO – Gestão de Relacionamentos 

nas Organizações – e este processo de transformação pessoal teve continuidade, e eu pude 

então compreender que a tecnologia é sim uma ferramenta poderosa, mas é apenas uma 
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ferramenta, e que ela não poderia resolver sozinha os complexos problemas que nós e nossas 

organizações temos que enfrentar nos dias de hoje. 

Foi a partir dessas duas disciplinas que eu tive acesso a uma série de leituras, passei a 

fazer uma série de observações no contexto da minha organização, participei de conversas 

realmente significativas e mergulhei em reflexões mais profundas sobre temas como gestão 

de pessoas, trabalho em equipe, conversas, liderança, entre outros.  

E foi justamente da conjunção das distinções construídas nas disciplinas de APO e 

GRO, bem como das leituras, observações, conversas e reflexões que começou a emergir uma 

inquietude que se converteu na pergunta central da minha pesquisa: “como as conversas 

podem ser empregadas no desenvolvimento da liderança compartilhada?” 

No intuito de responder a essa questão, o presente trabalho faz um mergulho nas 

literaturas relacionadas às conversas e à liderança compartilhada, buscando compreender o 

papel que as conversas podem exercer na consolidação da liderança compartilhada como uma 

abordagem viável e efetiva para auxiliar as organizações a navegarem pelos desconhecidos e, 

por vezes, turbulentos mares da era do conhecimento.   

 

 

JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

O presente estudo se justifica diante do significativo interesse, por parte de estudiosos 

e praticantes da administração, acerca do exercício efetivo da liderança, sobretudo no que 

tange a conceitos mais modernos e condizentes com práticas atuais de gestão de pessoas. Nas 

brilhantes palavras de Fletcher e Käufer (2003, p. 21): 

 
Ao longo das últimas duas décadas, tem ocorrido uma mudança na forma como nós 
pensamos, compreendemos e teorizamos o fenômeno organizacional. Para trás 
ficaram as imagens da organização como uma máquina, uma caixa preta que podia 
ser compreendida por meio da análise de entradas e saídas com líderes no topo 
direcionando e controlando o processo. Em seu lugar está agora a imagem da 
organização como um sistema vivo e dinâmico de relacionamentos interconectados e 
redes de influência. Esta mudança de paradigma na imagem do que é uma 
organização tem sido acompanhada por uma mudança correspondente na própria 
noção de liderança. Novos modelos de liderança reconhecem que a efetividade nos 
sistemas vivos baseados em relacionamentos não depende do indivíduo, dos líderes 
heroicos, mas sim de práticas de liderança estabelecidas em um sistema de 
interdependências nos diferentes níveis organizacionais. Tudo isso introduziu uma 
era geralmente chamada de ‘pós-heroica’ ou de liderança compartilhada, uma nova 
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abordagem aplicada no sentido de transformar as práticas, estruturas e relações de 
trabalho nas organizações. Esses novos modelos conceituam a liderança como um 
processo mais relacional, um fenômeno compartilhado e distribuído, que ocorre em 
diferentes níveis organizacionais e que depende das interações sociais e das redes de 
influência. 

 
As profundas mudanças na forma como nossas organizações têm sido concebidas e 

caracterizadas resultam, inevitavelmente, na necessidade de reconstrução dos modelos 

mentais e revisão dos paradigmas de gestão e liderança construídos na era industrial e que 

ainda guiam grande parte dos gestores. Essas mudanças podem ser representadas 

primordialmente pela superação e substituição do modelo heroico de liderança, e são 

fomentadas por algumas pressões, tanto externas quanto internas às organizações. As pressões 

externas são resultado de um ambiente global cada vez menos restritivo e cada vez mais 

competitivo, e que exige das empresas respostas mais eficazes. Tais respostas só podem ser 

obtidas se os membros da organização com conhecimentos relevantes puderem e quiserem 

contribuir com os processos de liderança organizacional. Já as pressões internas são fruto de 

significativas mudanças na composição da força de trabalho, a qual hoje é formada por 

funcionários que almejam muito mais do que o mero contra cheque. São pessoas que desejam 

fazer contribuições significativas para suas organizações e para a sociedade, de forma geral 

(PEARCE; MANZ, 2005). Segundo Robbins (2005), o processo de tomada de decisão 

(componente central do exercício da liderança) está sendo levado para o nível operacional, e 

os funcionários estão tendo a liberdade de fazer escolhas e de resolver de forma autônoma 

problemas relacionados com o seu trabalho. Além disso, Pearce e Manz (2005) acrescentam 

que, a longo prazo, um excesso de confiança no modelo de liderança heroico e top-down em 

um contexto de trabalhadores do conhecimento pode comprometer a robustez do processo de 

criação de conhecimento organizacional. 

Um aspecto que fica bastante claro é o papel preponderante que as interações sociais 

exercem no cenário organizacional, constituindo-se como condição sine qua non para o 

exercício pleno da liderança compartilhada. 

Diante do cenário acima descrito, entende-se, no contexto do presente trabalho, que as 

conversas se constituem na tecnologia social fundamental para a ocorrência de interações 

sociais significativas e produtivas. Em função disso, fica bastante evidente a relevância do 

presente estudo, na medida em que ele visa investigar a relação entre competências 

conversacionais, ou seja, a capacidade dos indivíduos de promover e participar de conversas 

significativas, e a liderança compartilhada, uma abordagem que tem sido compreendida como 
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bastante adequada ao enfrentamento dos complexos desafios impostos pela atual sociedade do 

conhecimento.  

A ampliação da compreensão das competências conversacionais e, principalmente, da 

possível relação dessas competências com o exercício da liderança compartilhada mostra-se 

bastante útil neste momento da história em que o mundo está cada vez mais interligado e 

interdependente, fazendo emergir um vasto leque de possibilidades e desafios em escala 

global.  

A potencial relação entre as conversas e a liderança compartilhada encontra bastante 

respaldo em uma recente e inovadora teoria chamada de Teoria U, a qual é introduzida por 

Scharmer (2010) como um conjunto de processos que objetivam uma ampliação da 

capacidade de visão e da compreensão da ação humana, sobretudo a ação coletiva, e é 

fortemente associada por este autor com distinções relativas a formas mais modernas de 

liderança. 

Para além do fato de apresentar significativos insights acerca da potencial relação 

entre as Conversas e a Liderança Compartilhada, a Teoria U vem chamando a atenção de 

vários grupos e organizações, como, por exemplo, o grupo SOL BRASIL (Society for 

Organizational Learning Brasil – http://www.solbrasilonline.org.br), cujo propósito é “ser 

uma comunidade brasileira de aprendizagem voltada a desvendar, integrar, semear e 

implementar conhecimentos e práticas para o desenvolvimento consciente e interdependente 

de pessoas e instituições”, e que vem fazendo uso, de forma intensa, da Teoria U em seus 

encontros e eventos.  

O Laboratório de Conversas da Universidade Católica de Brasília – LABCON, cujos 

objetivos englobam: dar visibilidade à conversa como tecnologia social e instrumento de 

gestão de relacionamentos e organizações, fortalecer o contexto da pesquisa em ciências 

humanas e sociais aplicadas, bem como propiciar a integração entre tecnologia e ontologia 

nas organizações (LUCENA FILHO; CAMPOS; OLIVEIRA, 2009), também nutre profundo 

interesse em estudos e pesquisas acerca da Teoria U e de seu amplo potencial como 

ferramenta de transformação social e organizacional. 

À luz das observações acima, o presente trabalho adota como premissa a interpretação 

de que, para aproveitar as crescentes oportunidades e superar os complexos desafios deste 

século XXI, as organizações necessitam ardentemente usufruir do imenso potencial que seus 

colaboradores podem oferecer quando estão conectados uns aos outros, interagindo por meio 
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de conversas significativas e verdadeiramente comprometidos com a realização de uma visão 

de futuro que ajudaram a construir. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2007), “toda pesquisa deve ter um objetivo determinado 

para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar.” E ainda, nas palavras das 

mesmas autoras, “o objetivo torna explícito o problema, aumentando os conhecimentos sobre 

determinado assunto.”  Sendo assim, esta seção tem por finalidade apresentar o Objetivo 

Geral, bem como os Objetivos Específicos que norteiam o presente trabalho de pesquisa. 

 

 

Objetivo geral 

 

 

Contribuir para o avanço e ampliação do conhecimento acerca do fenômeno da 

liderança e de seus processos subjacentes, focando na compreensão da relação entre 

competências conversacionais e a liderança compartilhada. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

• Com base nos referenciais teóricos selecionados para a fundamentação deste 

trabalho, apresentar um conjunto de competências conversacionais que possam 

contribuir para o exercício da liderança compartilhada; 

• Efetuar uma ampla revisão da literatura relacionada ao tema da liderança 

compartilhada, focando na relação entre esse construto e competências 

conversacionais; 
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• Apresentar uma possível ponte entre as conversas e liderança compartilhada, 

contribuindo assim para o avanço da aplicação das competências 

conversacionais em prol do desenvolvimento da liderança compartilhada; 

• Sugerir, a partir da análise do estado da arte apresentado, possibilidades de 

estudos futuros e de novas contribuições, sobretudo com foco na intersecção 

entre a liderança compartilhada e as conversas. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Marconi e Lakatos (2007) definem o Método como “o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 

conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista.” E é com esse interesse que serão apresentados na 

presente seção: a classificação da pesquisa, bem como a estratégia utilizada para coleta e 

análise dos dados. 

 

 

Classificação da pesquisa 

 

 

Segundo Moresi (2003), a presente pesquisa pode ser assim classificada: 

• Quanto à sua natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, na medida em que 

objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, com foco na solução de 

um problema específico, a saber, o emprego das conversas, e de suas 

competências específicas, para o exercício da liderança em sua forma 

compartilhada; 

• Quanto à forma de abordagem do problema, enquadra-se como uma pesquisa 

qualitativa, uma vez que pretende verificar a relação entre conversas e 

liderança compartilhada por meio de uma sistemática revisão da literatura, 

buscando atribuir significado ao conjunto dos trabalhos científicos explorados; 
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• Quanto aos fins, constitui-se em uma pesquisa exploratória, na medida em que 

busca verificar a correlação entre dois construtos, competências 

conversacionais e liderança compartilhada, sobre cuja intersecção há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado; 

• Quanto aos meios de investigação, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, já 

que é desenvolvida sobre o estudo sistematizado de material publicado em 

livros, jornais e revistas, além do vasto material disponível em meio eletrônico.  

 

 

Coleta e análise dos dados 

 

 

A etapa de coleta dos dados foi realizada por meio de uma revisão ampliada da 

literatura relacionada às conversas, à liderança compartilhada e à Teoria U. Uma das 

principais fontes utilizadas na obtenção dos trabalhos aqui analisados, sobretudo daqueles 

relacionados à liderança compartilhada, foi o portal de periódicos da CAPES 

(http://www.periodicos.capes.gov.br/), o qual foi acessado a partir da rede de computadores 

da Universidade Católica de Brasília, a fim de usufruir dos acessos às diversas bases de 

periódicos com as quais a instituição mantém associação. 

As buscas nas bases de periódicos foram realizadas a partir das palavras-chave 

“Shared Leadership”, “Participative Leadership” e “Collective Leadership”, sempre no título 

do documento, a fim de dar foco nos trabalhos em que esses temas fossem centrais. 

Após a realização das pesquisas, foram desprezados os resultados repetidos, bem como 

aqueles que remetiam a textos relacionados a resenhas de livros e a alguns poucos artigos para 

os quais não foi possível ter acesso ao texto completo. Também foram excluídos os artigos 

com data de publicação anterior ao ano 2000, a fim de dar um caráter mais atual aos 

resultados obtidos. A aplicação desses filtros resultou em um conjunto de aproximadamente 

40 (quarenta) artigos, os quais foram objeto de leitura e cuidadosa análise, a fim de identificar 

pontos de intersecção entre competências conversacionais e a liderança compartilhada. 

 A revisão da literatura sobre as conversas e suas competências associadas foi realizada 

por meio da exploração de artigos trabalhados em várias disciplinas do MGCTI, obras de 
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referência sobre o tema, e também a partir de artigos obtidos nas bases de periódicos que 

compõem do Portal de Periódicos da CAPES. 

 Por fim, a Teoria U teve sua revisão da literatura estruturada fundamentalmente sobre 

a obra de Scharmer (2010) e outros artigos publicados por esse mesmo autor. 

 

 

ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

 Este trabalho foi organizado em capítulos, da seguinte forma: 

• Introdução: neste capítulo são apresentados a contextualização do tema, um 

relato sobre a emergência do problema de pesquisa, sua justificativa e 

relevância, os objetivos do trabalho, bem como a metodologia empregada e sua 

forma de organização; 

• Capítulo 1 – Revisão da literatura: apresentação e discussão das bases 

teóricas e históricas dos construtos que fundamentam a presente pesquisa, a 

saber, competências conversacionais e a liderança, com ênfase em sua 

abordagem compartilhada. Conceitos e distinções relativos à Teoria U também 

são explorados nesse capítulo, no qual também são apresentados breves 

panoramas das pesquisas relacionadas às conversas e à liderança, de forma 

geral; 

• Capítulo 2 – Liderança Compartilhada – uma revisão ampliada: apresenta 

uma descrição dos trabalhos analisados na revisão ampliada da literatura 

relacionada ao tema da liderança compartilhada, buscando identificar pontos de 

intersecção com conceitos e distinções relativos às competências 

conversacionais elencadas no contexto do presente trabalho, bem como 

destacar os pontos centrais dessas pesquisas, suas convergências, divergências 

e direcionamentos futuros; 

• Capítulo 3 – Análise dos resultados: apresenta os resultados obtidos na 

pesquisa, bem como algumas análises do autor sobre esses resultados, à luz do 

problema de pesquisa enunciado da introdução do trabalho; 
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• Conclusão: fechamento do trabalho com as considerações finais e com a 

proposição de trabalhos futuros relacionados à presente pesquisa. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1 CONVERSAS E COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS 

 

 

 A Ontologia da Linguagem, proposta por Echeverría (2008), é uma das principais 

fontes dentre as selecionadas para dar suporte ao tema das conversações no presente trabalho, 

e está fundamentada sobre três postulados básicos e três princípios gerais, os quais são 

expostos a seguir. 

 

 

1.1.1 Ontologia da Linguagem: uma base para a compreensão das conversas 

 

 

Dentro da perspectiva da Ontologia da Linguagem, o ser humano é constituído por três 

domínios primários, a saber: a linguagem, o corpo e a emocionalidade. Esses três domínios 

são caracterizados por Echeverría (2008) como fenômenos específicos, os quais, porém, 

mantêm estreitas relações entre si. Dessa forma, os fenômenos que ocorrem, por exemplo, no 

domínio das emoções demonstram coerência com aqueles que podem ser percebidos tanto no 

nível corporal, quanto no da linguagem. Esses domínios e sua forte relação estão 

representados na figura 2. 

 

 

              

 

 

          

 

 

 
Figura 2 – Domínios constitutivos do ser humano 
Fonte: Corrêa (2007, p. 67), com adaptações 

	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  LINGUAGEM	  

EMOCIONALIDADE	  CORPORALIDADE	  
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Em que pese a reconhecida importância dos domínios corporal e emocional, a 

experiência humana da existência se realiza na linguagem, ou seja, os seres humanos habitam 

na linguagem e é ela que faz dos seres humanos o tipo particular de ser que são 

(ECHEVERRÍA, 2008). É assentado nessas afirmações que se encontra o primeiro postulado 

da Ontologia da Linguagem: 

 

“Interpretamos os seres humanos como seres linguísticos” 

 

A linguagem é ação e, por meio dela, criam-se novos objetos e produtos, transforma-se 

o mundo, abrem-se ou fecham-se possibilidades e diferentes futuros são construídos 

(ECHEVERRÍA, 1999). Esta afirmação deixa bem claro o poder gerador da linguagem, 

considerando-a como ação e rivalizando com a tradicional visão da linguagem como um mero 

instrumento destinado apenas a descrever o mundo e expressar o que sentimos ou pensamos. 

Dessa forma, chega-se ao segundo postulado da Ontologia da Linguagem: 

 

“Interpretamos a linguagem como criadora (geradora)” 

  

Para além da capacidade de gerar novas realidades e construir o futuro, expressa pelo 

postulado anterior, a Ontologia da Linguagem compreende que, por meio da linguagem os 

seres humanos também moldam sua própria identidade. Dessa forma, o ser humano não é 

visto como uma forma determinada ou permanente, mas como um vasto espaço de 

possibilidades disponível para sua própria criação (ECHEVERRÍA, 1999). Assim, delineia-se 

também o terceiro postulado da Ontologia da Linguagem: 

 

“Interpretamos que os seres humanos criam a si mesmos a partir da linguagem e por 

meio dela” 

 

 Segundo Maturana e Varela (2001), “tudo o que é dito, é dito por alguém”, ou seja, 

não se  pode desvincular a “realidade” percebida do observador que a percebe. Nessa mesma 

linha de raciocínio, Echeverría (2008) afirma que os seres humanos não dispõem de 

mecanismos biológicos que lhes permitam ter percepções que correspondam a como as coisas 

são. Os sentidos, portanto, não proporcionam uma fiel representação de como as coisas são, 
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independentemente do observador. Dessa forma, um ser humano não pode dizer como as 

coisas são, mas pode apenas dizer como ele as interpreta. O reconhecimento dessas 

considerações leva à formulação do primeiro princípio da Ontologia da Linguagem: 

 

“Não sabemos como as coisas são. Só sabemos como as observamos ou como as 

interpretamos. Vivemos em mundos interpretativos” 

 

 Ainda com relação ao primeiro princípio da Ontologia da Linguagem, expresso na 

sentença acima, cabe salientar que Echeverría (2008) lembra que as interpretações não são 

iguais umas as outras e que o que as diferencia é o juízo que podemos formar sobre o poder de 

cada uma delas. Nesse sentido, esse autor afirma que a capacidade de transformação do 

mundo está diretamente associada ao poder de nossas interpretações. 

 Já o segundo princípio da Ontologia da Linguagem está relacionado com a premissa 

de que a identidade pessoal é uma construção linguística e com a crença de que a ação não 

representa apenas uma manifestação de um determinado ser que atua no mundo, mas é 

também a possibilidade de que esse mesmo ser venha a transcender a si mesmo e se torne um 

ser diferente. Nesse sentido, este segundo princípio da Ontologia da Linguagem é assim 

apresentado: 

 

“Não apenas atuamos de acordo como somos (e assim fazemos),  

mas também somos de acordo como atuamos. A ação gera o ser.  

Um indivíduo vem a ser de acordo com o que faz” 

 

 Todos os postulados e princípios acima apresentados são bastante significativos e 

guardam relação com o tema, as premissas e os objetivos deste trabalho, mas nenhum deles é 

tão diretamente associado com a essência da presente pesquisa quanto o terceiro (e último) 

princípio da Ontologia da Linguagem: 

 

“Os indivíduos atuam de acordo com os sistemas sociais a que pertencem. Mas, 

por meio de suas ações, ainda que condicionados por estes sistemas sociais,  

também podem transformar tais sistemas.” 
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 O próprio Echeverría (2008) cita a liderança, a qual estaria baseada em um conjunto 

de determinadas capacidades linguísticas, como uma das mais claras manifestações da 

capacidade gerativa da linguagem, mais precisamente com sua capacidade de intervir no 

desenho dos contornos sociais. Ainda nas palavras desse autor, “se queremos criar sistemas 

mais efetivos, [...] devemos nos abrir a um novo exame da relação entre os indivíduos e os 

sistemas sociais.” 

 

 

1.1.2  Os modelos mentais 

 

 

Em consonância com o primeiro princípio da Ontologia da Linguagem, também 

Kofman (2002, v.1) afirma que o ser humano constrói internamente uma interpretação da 

realidade em vez de perceber diretamente o que está “lá fora”. Tal capacidade de construção 

de interpretações e a consequente amplitude ou limitação da percepção humana está 

diretamente relacionada ao modelo mental que o indivíduo carrega e que faz uso para 

interpretar os estímulos que são captados por seus sentidos. 

Segundo Senge (2008), “os modelos mentais são pressupostos profundamente 

arraigados, generalizações ou mesmo imagens que influenciam nossa forma de ver o mundo e 

de agir.” Kofman (2002, v.1) complementa a visão de Senge (2008), afirmando que os 

modelos mentais operam permanentemente, na vida pessoal, no âmbito profissional e em 

todas as interações sociais, ajudando a dar sentido à realidade e nela agir com efetividade. Os 

modelos mentais condicionam todas as interpretações e ações e definem diretamente a forma 

como as pessoas percebem, sentem, pensam e interagem. 

Os modelos mentais são ferramentas extremamente úteis para a manutenção da 

efetividade de nossas ações cotidianas em contextos estáveis, contudo, podem se tornar 

inimigos terríveis dessa mesma efetividade quando o contexto requer mudanças rápidas e 

significativas em nossa forma de interpretar o mundo, bem como quando o indivíduo ou 

mesmo a organização esquecem que a “realidade” captada não corresponde, de fato, à 

realidade, mas sim a uma “realidade” processada pelo seu modelo mental (KOFMAN, 2002, 

v.1). 
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Os modelos mentais, os quais funcionam como filtros por meio dos quais os seres 

humanos organizam e dão sentido às suas experiências, têm origem em quatro principais 

fontes, a saber (KOFMAN, 2002, v.1): 

• Biologia: a primeira fonte dos modelos mentais é o sistema nervoso. Temos 

limitações fisiológicas que nos impedem de perceber certos fenômenos com os 

nossos sentidos, e essa impossibilidade de perceber implica na impossibilidade 

de agir acerca desses fenômenos; 

• Linguagem: A linguagem é o espaço de sentido no qual a “realidade” aparece 

de modo inteligível e comunicável e é também a segunda fonte de constituição 

dos modelos mentais. Estudos no campo da cognição demonstram que a pessoa 

não fala do que vê, mas só vê aquilo de que pode falar, ou seja, a percepção 

humana também está limitada pelo conjunto de distinções que o indivíduo 

possui; 

• Cultura: A terceira fonte dos modelos mentais é a cultural, a qual pode ser 

considerada como um modelo mental coletivo e que se desenvolve dentro de 

qualquer grupo (famílias, organizações, nações) com base nas experiências 

compartilhadas por seus membros. Kofman (2002, v.1) alerta para o fato de 

que “em tempos de mudanças drásticas, a cultura (que é sempre essencialmente 

conservadora) pode se transformar em um salva-vidas de chumbo”; 

• História pessoal: A quarta força que dá forma aos modelos mentais é a história 

pessoal. Raça, sexo, nacionalidade, origem étnica, influências familiares, 

condição social e econômica, nível educacional, a maneira como se foi  tratado 

pelos pais, professores e companheiros de infância, a maneira pela qual se 

ingressa no mercado de trabalho, entre muitas outras experiências, ajudam a 

moldar o modelo mental com o qual a pessoa navega pelo mundo. 

 

Por fim, Kofman (2002, v.1, p. 262-263) sintetiza de forma muito clara como as fontes 

acima elencadas se articulam na formação dos modelos mentais e como esses modelos 

exercem influência direta na capacidade de ação dos indivíduos: 

 
As experiências pessoais, a biologia, a linguagem e a cultura forjam cada modelo 
mental particular. Esse modelo leva a pessoa a se associar com certos indivíduos e 
não com outros; a pensar de uma certa maneira e rechaçar outra; a empreender certas 
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ações sem sequer considerar outras; a decidir o que é aceitável e o que não é. Cada 
pessoa funciona a partir do seu modelo mental e vive naturalmente na “sua” 
(realidade). Mas essa (realidade) talvez não seja a mesma percebida pelos outros, 
cuja biologia, linguagem, cultura e histórias pessoais são diferentes. Todos os seres 
humanos vivem na mesma realidade, mas a experimentam subjetivamente de 
maneira diversa. É por isso que nem todos os seres humanos vivem na mesma 
(realidade), fato esse que tem sérias consequências. 

 

 

1.1.3  Competências conversacionais 

 

 

O termo competência já era utilizado no final da idade média e, ao longo dos séculos, 

sua conceituação foi sendo alterada de acordo com seu contexto de aplicação. Mas foi apenas 

no início do século XX que ele foi incorporado à linguagem organizacional, sendo utilizado 

para qualificar a pessoa capaz de desempenhar eficientemente determinado papel 

(CARBONE et al., 2009). A partir daí, houve uma série de debates e pesquisas sobre o tema, 

resultando na construção de uma caracterização amplamente aceita nos meios acadêmico e 

organizacional, a qual Carbone et al. (2009) assim expressa: “entendem-se as  competências 

humanas como combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas 

pelo desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional, que agregam 

valor a pessoas e organizações.”  

A caracterização acima deixa bastante evidente o caráter prático da competência, a 

qual, segundo Carbone et al. (2009, p. 43): 

 
[...] é aqui entendida não apenas como um conjunto de conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessários para exercer determinada atividade, mas também como o 
desempenho expresso pela pessoa em um dado contexto, em termos de 
comportamentos e realizações decorrentes da mobilização e aplicação de 
conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho. 

 

 Ainda Carbone et al. (2009) afirma que o indivíduo expressa a competência quando 

gera um resultado no trabalho, decorrente da aplicação conjunta de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, e representa este processo de acordo com a figura 3. 
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Figura 3 – Competências como fonte de valor 
Fonte: Fleury e Fleury (2001, apud CARBONE et al., 2009, p. 44), com adaptações. 

 

Já a resolução Conselho Nacional de Educação nº 03 de 18 de dezembro de 2002, a 

qual institui as diretrizes curriculares nacionais gerais para a organização e o funcionamento 

dos cursos superiores de tecnologia, adiciona mais um elemento à caracterização tradicional 

de competência, ao afirmar em seu Art. 7º: “entende-se por competência profissional a 

capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas 

pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico.” 

Pode-se notar que também nesta caracterização reside fortemente o caráter prático das 

competências, mas com uma diferença: a adição dos valores à tradicional base tríplice do 

conceito de Competência (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes). Este novo componente 

refere-se às percepções e crenças, motivação, caráter, costumes, ética, moral, consciência 

sócio ambiental, regras básicas da vida em sociedade e da conduta entre os homens e que 

determinam seus deveres entre si e para com a sociedade. 

Apropriando-se da caracterização mais ampla da resolução do Conselho Nacional de 

Educação, e considerando a premissa de que a “capacidade pessoal de mobilizar, articular e 

colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores...” se manifesta por meio de 

conversações, Lucena Filho (2010) caracteriza, por extensão, as competências 

conversacionais como “a capacidade de, conversando, mobilizar, articular e colocar em 

ação, de forma sustentável, valores, conhecimentos, habilidades e atitudes necessários 

para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas no trabalho e na vida, de 

forma geral.” 

No contexto do presente trabalho, as seguintes competências conversacionais foram 

elencadas para compor o escopo da investigação junto a um amplo conjunto de trabalhos 

associados ao tema da liderança compartilhada: 

Desempenho	  

	  

Insumos	  

Conhecimentos	  

Habilidades	  

Atitudes	  

Comportamentos	  

Realizações	  

Resultados	  

Valor	  Econômico	  

Valor	  Social	  
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• O escutar efetivo; 

• O expor produtivo; 

• O indagar produtivo; 

• A resolução de conflitos; 

• Os pedidos, as ofertas e as promessas; e 

• Os compromissos e re-compromissos conversacionais. 

 

 

1.1.3.1 O escutar efetivo 

  

 

A comunicação humana é composta de dois fatores principais: falar e escutar e, de 

forma geral, existe uma forte crença de que é mais importante falar do que escutar, e mais, 

supõe-se que se alguém falar bem (alto e claro), este será bem escutado (ECHEVERRÍA, 

2008, p. 141). Contudo, Echeverría (2008, p. 142) confronta diretamente essa crença ao 

afirmar que “o escutar é o fator fundamental da linguagem” e que “é o escutar que dirige todo 

o processo de comunicação.” Tais afirmações são parte dos fundamentos para questionar 

fortemente aquilo que o autor chama de “falácia da transmissão de informação”, e que vem a 

ser a concepção da comunicação humana com base nos conceitos tecnológicos da 

comunicação entre máquinas. Essa noção mecanicista entende a comunicação basicamente 

como um processo do qual participam um emissor que emite uma mensagem e um receptor 

que a recebe, decodifica e processa. Tal concepção não se mostraria adequada para 

representar o fenômeno da comunicação humana, uma vez que, na visão de Echeverría (2008, 

p.144), apoiando-se nas distinções do biólogo Humberto Maturana, os seres humanos não 

possuem mecanismos biológicos que lhes permitam representar ou reproduzir o que realmente 

está ocorrendo ao seu redor e, dessa forma, as perturbações ambientais se configuram em 

meros “gatilhos” para um conjunto de respostas dentro do espaço de possibilidades que nossa 

estrutura humana contempla. Além disso, a visão tradicional e mecanicista de comunicação 

não leva em conta um aspecto fundamental: a questão do sentido. Nas palavras de Andrade 

(2009, p. 60): 
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Nas relações humanas a questão do sentido (significado) é primordial para uma 
comunicação exitosa. A mesma mensagem pode ter sentidos diferentes dependendo 
da forma como as pessoas entendem o que é dito. A forma como as pessoas dão 
sentido ao que se diz é constitutivo da comunicação humana e é também um aspecto 
fundamental do ato de escutar. 
 

Em outras palavras, dizemos o que dizemos e os demais escutam o que escutam; dizer 

e escutar são fenômenos diferentes e, em função disso, surge uma “brecha crítica” na 

comunicação humana. Quando essa brecha se faz presente, as pessoas tendem a preenchê-la 

com suas histórias e juízos pessoais acerca de como são as outras pessoas, resultando em 

sérios problemas para a efetividade da comunicação (ECHEVERRÍA, 2008, p. 145). 

 Fica bastante evidenciada a profunda importância da comunicação humana para o 

exercício da liderança, sobretudo em sua forma mais participativa ou compartilhada, assim 

como ficam bastante claros os riscos que uma eventual “brecha crítica” entre o que é dito e o 

que é escutado pode trazer para a efetividade de um grupo ou organização. Nesse sentido, 

Andrade (2009, p. 61) apresenta uma síntese das características, componentes e condições que 

contribuem para se minimizar a brecha crítica por meio de um Escutar verdadeiramente 

efetivo: 

• Abertura: postura fundamental no ato de escutar. O respeito mútuo é essencial 

para poder escutar. Sem a aceitação do outro como diferente, legítimo e 

autônomo, o ato de escutar não pode ocorrer. Quando escutamos é vital 

colocarmo-nos à disposição para aceitar a possibilidade de existirem outras 

formas de ser diferentes da nossa; 

• Checar a escuta: verificar se o que foi dito é realmente o que foi escutado. 

Muitas vezes achamos que o que escutamos é bastante claro e suficiente para 

retratar o que realmente o outro disse. Essa premissa é quase sempre fonte de 

desentendimentos e frustrações recorrentes; 

• Checar inquietudes: escutar além das palavras, procurando identificar o que 

realmente aflige, preocupa e inquieta o interlocutor; 

• Compreender como o estado emocional dos interlocutores afeta suas 

escutas: saber orientar as emoções no sentido de beneficiar a condução de uma 

conversa é um diferencial importante no processo de comunicação; 

• Construir um contexto compartilhado: os interlocutores devem entender e 

perceber que o que estão falando e escutando sofre influência e está baseado 
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em determinados contextos. Por isso, a comunicação, para ser produtiva, deve 

operar em contextos compartilhados. 

 

Echeverría (2008, p.182–183) coloca o Escutar efetivo em um patamar de importância 

extremamente elevado ao afirmar que: 

 
[...] em um mundo tão diversificado como o nosso, o escutar se tornou um tema de 
vital importância para assegurar não apenas a efetiva comunicação e o êxito pessoal, 
mas também a própria convivência. Atualmente temos o imperativo de aprender a 
escutar melhor para sermos capazes de viver juntos em harmonia. Isso passou a ser 
uma questão na qual está em jogo a própria sobrevivência da humanidade. 

 

 

1.1.3.2 O expor e o indagar produtivos 

 

 

Uma empresa pode ser caracterizada como um sistema no qual as pessoas se associam 

para alcançar resultados de outra forma inalcançáveis e essa associação está fundamentada em 

processos de comunicação efetiva, os quais se assentam na capacidade de expor e indagar de 

forma produtiva (KOFMAN, 2002, v.2, p.91). Contudo, a efetividade e autenticidade da 

comunicação e das relações entre as pessoas que compõem tais sistemas podem ser 

seriamente comprometidas em função da tendência dos indivíduos a agir de acordo com um 

modelo chamado de “Controle unilateral”. Segundo Kofman (2002, v.2, p.91-92), quem opera 

de acordo com esse modelo acredita ter sempre a razão. Por isso, busca sempre determinar, 

unilateralmente, tanto o objetivo da interação quanto o processo para alcançá-lo. 

Esse tipo de comportamento resulta na construção de relações defensivas, inautênticas 

e até mesmo belicosas, uma vez que as pessoas passam a utilizar a exposição e a indagação 

como armas para vencer a batalha contra seus interlocutores, tornando essas competências 

conversacionais altamente improdutivas. Neste tipo de situação, o que está em jogo não é a 

busca da melhor solução ou do bem comum, mas sim a auto-estima e a imagem pública dos 

interlocutores, os quais se tornam, na verdade, competidores. Cada um acredita que o seu 

valor pessoal aumenta quando “ganha” e diminui quanto “perde” e que, portanto, não há 

possibilidade de colaboração (KOFMAN, 2002, v.2, p.92-93). 
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Ainda segundo Kofman (2002, v.2, p.93-94), o expor improdutivo se sustenta em 

algumas estratégias, tais como: 

• Apresentar opiniões como se fossem fatos comprovados; 

• Não explicar nem revelar raciocínios que justifiquem a opinião; 

• Não dar exemplos nem ilustrar de modo prático o significado da opinião; 

• Não expor as dúvidas nem revelar as áreas de insegurança ou ignorância; 

• Evitar perguntas e objeções; 

• Argumentar que a própria opinião é a única razoável; 

• Falar mais do que escutar e interromper os outros; 

• Demolir os argumentos dos outros. 

 

Já sua contraparte, o indagar improdutivo, tem como estratégias basilares, dentre 

outras (KOFMAN, 2002, v.2, p.95): 

• Expressar as declarações como perguntas; 

• Formular somente perguntas tendenciosas ou retóricas; 

• Não formular perguntas que exponham desconhecimento; 

• Solicitar as opiniões dos outros somente para verificar que concordam com as 

próprias opiniões; 

• Escutar unicamente aquilo que está em consonância com as próprias idéias, 

descartando todo o resto; 

• Utilizar as perguntas para interpelar; 

• Esconder pressupostos tóxicos no pano de fundo da pergunta (geralmente 

capciosa); 

 

A sistemática utilização dessas estratégias acaba impedindo que as pessoas 

compreendam a posição uns dos outros, prejudica os vínculos entre esses indivíduos e 

dificulta a descoberta e resolução dos problemas sistêmicos, além de gerar ressentimentos e 

destruir a efetividade coletiva, se constituindo em uma séria desvantagem competitiva para a 

organização (KOFMAN, 2002, v.2, p.93-94). 

Porém, existe um modelo diferente para utilização do expor e do indagar, um modelo 

que se afasta do controle unilateral e que tem como foco a promoção do aprendizado mútuo, 

do trabalho em equipe e do compromisso com um propósito comum (KOFMAN, 2002, v.2, 
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p.95). A substituição do modelo de controle unilateral por esse modelo mais fluido e coletivo 

requer que os indivíduos abram mão de suas formas tradicionais e já enraizadas de ver o 

mundo e adotem uma postura mais aberta, autêntica e colaborativa em suas relações, 

enxergando os demais indivíduos como parceiros e colaboradores, e não como adversários a 

serem batidos. 

A adoção de um modelo mais produtivo para o expor e o indagar também requer 

humildade para reconhecer que, em um mundo de crescente complexidade e dinamismo como 

o que vivenciamos hoje, não é possível para uma só pessoa deter toda a informação relevante 

para subsidiar decisões importantes de maneira adequada. Nesse sentido, é fundamental ter a 

capacidade de interagir produtivamente com as outras pessoas, a fim de com elas coordenar 

ações de forma efetiva. 

Dentro desse novo modelo de atuação, Kofman (2002, v.2, p.98-103), afirma que o 

expor produtivo se constitui em uma forma de abrir aos outros os nossos raciocínios, para 

ajudá-los a entender por que pensamos o que pensamos, permitindo assim que eles 

questionem elementos do nosso processo de pensamento, em vez de se ater unicamente à 

discussão do produto final. Já o indagar produtivo é caracterizado por este mesmo autor como 

uma maneira de descobrir os raciocínios dos outros e ajudá-los a expor não só o que pensam, 

mas também por que pensam aquilo que pensam, gerando assim um clima de colaboração e 

eliminando as barreiras defensivas. 

Da mesma forma como o expor e o indagar improdutivos se assentam sobre algumas 

estratégias de atuação, a execução produtiva dessas fundamentais competências 

conversacionais também estão relacionadas a algumas estratégias características, dentre as 

quais Kofman (2002, v.2, p.99-107) destaca: 

• Expor produtivo: 

o Apropriar-se das opiniões, inferências e interpretações que você 

expressa, reconhecendo que essas idéias são “o que você pensa” e não 

“a verdade objetiva”; 

o Admitir, implícita ou explicitamente, que você pode estar equivocado; 

o Expor aqueles pressupostos, preconceitos e presunções dos quais você 

está consciente; 

o Expor as observações (dados objetivos) que fundamentam o seu 

raciocínio; 
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o Expor as inferências lógicas e as comparações com padrões que 

contribuem para as conclusões, tornando esses padrões tão explícitos 

quanto possível; 

o Recomendar ações com base nas opiniões que você sustenta, 

explicando as conseqüências que você prevê por agir (ou não) de 

determinada maneira na situação em questão; 

o Ilustrar o raciocínio com exemplos e casos concretos; 

o Verificar que os outros tenham entendido os argumentos (checar 

escuta); 

o Convidar os outros a opinarem sobre a perspectiva exposta e 

oferecerem complementos ou alternativas; 

o Evitar a tentação de defender a própria posição antes de compreender a 

posição dos outros. 

 

• Indagar produtivo: 

o Não interromper os outros nem completar suas frases; 

o Manter sempre contato visual com o interlocutor e uma postura 

corporal que demonstre abertura; 

o Verificar se compreendeu a perspectiva do outro e convidá-lo a 

apropriar-se de suas interpretações; 

o Orientar a indagação para o aprendizado e não utilizá-la para provar que 

você está certo e o outro errado; 

o Investigar os pressupostos que estão subjacentes à interpretação do 

outro; 

o Perguntar pelas observações e dados que sustentam o raciocínio do 

outro. Antes de avaliar se o raciocínio é certo ou relevante, buscar 

compreender como o interlocutor o fundamenta sobre bases factuais; 

o Pedir ao interlocutor que manifeste suas inferências lógicas e os 

parâmetros de avaliação que utiliza, tentando compreender de onde 

derivam tais critérios; 
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o Indagar sobre as recomendações ou sugestões de ação que o outro 

deriva de suas opiniões, convidando-o a explicar como essas ações 

ajudariam a alcançar determinados objetivos; 

o Pedir que o interlocutor ilustre seu raciocínio com exemplos e casos 

concretos; 

o Verificar se você compreendeu a posição da outra pessoa, resumindo os 

pontos principais do discurso dela; 

o Uma vez que o outro aceite o resumo de sua posição, pedir-lhe 

permissão para acrescentar informações e/ou apresentar eventuais 

pontos de discordância. 

 

É importante ter consciência que tanto o expor quanto o indagar produtivos dependem 

fundamentalmente de uma postura de abertura e receptividade para escutar o outro e dar a ele 

a atenção necessária para que ele tenha condições de compreender sua posição e de fazer 

claras as suas interpretações, inferências e opiniões. 

 

 

1.1.3.3 A resolução de conflitos 

 

 

O conflito é algo inerente ao ser humano. Nas palavras de Kofman (2002, v.2, p.139), 

temos conflitos porque somos humanos e, como tal, não conseguimos escapar de nossas 

necessidades, medos, egoísmos e aborrecimentos. É impossível escolher se teremos ou não 

conflitos, só podemos decidir como responder a eles. 

Ainda segundo Kofman (2002, v.2, p.139-141), são várias as possíveis respostas aos 

conflitos que se apresentam ao longo da vida. A primeira delas é negá-los, fingindo que eles 

não existem de fato e que tudo vai muito bem, quando, na verdade, as coisas não estão nada 

bem. Esse tipo de atitude pode até trazer algum alívio no curto prazo, mas geralmente resulta 

em problemas ainda maiores que os conflitos originais. 

A segunda possível resposta para os conflitos é evitá-los, ou seja, mesmo que haja a 

consciência de que eles existem, opta-se por fugir e não enfrentá-los. Aqui também operam o 

fingimento e a dissimulação, resultando em severas restrições às possibilidades de ação. 
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A terceira possível resposta para os conflitos é render-se, colocando de lado seus 

desejos quando eles entram em conflito com as vontades do outro. Contudo essa rendição não 

costuma ser gratuita, e acaba por gerar um fluxo de ressentimento contra o outro capaz de 

deteriorar, mesmo que lentamente, as relações. 

A quarta possibilidade de resposta para os conflitos é avassalar, passando por cima dos 

interesses dos outros e impondo a sua solução. Isso também pode trazer alguns bons 

resultados inicialmente, mas a atitude de submeter o outro a sua vontade também acarreta 

ressentimentos e deteriora a relação. Além disso, a falta de abertura para escutar o outro 

também é causa de diminuição da qualidade das decisões e soluções. 

A quinta possível resposta para os conflitos é o compromisso, ou seja, um acordo 

construído por meio de concessões mútuas, levando-se em conta as necessidades e desejos de 

todas as partes envolvidas. Apesar de mostrar mais positiva que as respostas anteriores, essa 

possibilidade também imputa algum sentimento de perda, na medida em que cada parte aceita 

um pouco menos do que aquilo que deseja ou necessita. 

Kofman (2002, v.2, p.141) propõe ainda uma sexta possível resposta para os conflitos, 

a resolução criativa e colaboradora, a qual consiste em compreender os fatores presentes nos 

conflitos e buscar soluções criativas junto com os outros envolvidos, a fim de eliminar esses 

fatores e assim dissolver o conflito. 

Ainda segundo Kofman (2002, v.2, p.141-147), há três fatores que constituem todo 

conflito: desacordo de fato, escassez (ou limitação) e desacordo de direito (de propriedade). 

Sem essa tripla conjunção, não há conflito.  

O primeiro dos fatores acima citados, o desacordo de fato, constitui-se em uma 

diferença de opinião ou juízo, a qual pode ou não ter conseqüências sobre a ação. Este fator 

também determina o tipo do conflito, com base no poder de decisão dos envolvidos. Caso os 

interlocutores que estejam em desacordo de fato possuam poder de decisão sobre o objeto do 

conflito, então se diz que esse conflito é operativo, ou seja, a decisão que for tomada 

determinará ações futuras. Se, por outro lado, os interlocutores não possuem tal poder de 

decisão, trata-se de um conflito pessoal e sua decisão terá impacto direto apenas sobre a 

relação entre eles, sua auto-estima e suas emoções individuais. Convém salientar que todo 

conflito é pessoal, mas nem todos são operativos, ou seja, os conflitos operativos são um 

subconjunto dos conflitos pessoais, como ilustra a figura 4.  
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Figura 4 – Conflitos pessoais e operativos 
Fonte: Kofman (2002, v.2, p142) 
 

 O segundo fator constitutivo dos conflitos é a escassez, ou seja, uma carência que 

impede cada pessoa de obter, de forma independente, aquilo que deseja ou necessita. Nos 

conflitos operativos, a escassez está relacionada aos recursos materiais, enquanto que nos 

conflitos pessoais, a escassez é de “razão” ou de “posição”, ou seja, está relacionada à 

necessidade ou desejo de sobrepujar os demais interlocutores. 

 Por fim, o terceiro fator necessário para a existência de conflito é o desacordo de 

direito, o qual se caracteriza por uma diferença acerca do mecanismo de adjudicação, ou seja, 

os interlocutores, posicionados em termos de hierarquia e poder no mesmo patamar, 

sustentam posições divergentes com relação ao uso de um recurso escasso.  

 Quando o conflito se instaura, o que resta a fazer é buscar formas de resolvê-lo ou 

dissolvê-lo. Nos conflitos operativos, o melhor mecanismo para resolver as diferenças é o 

consenso material, no qual todas as partes estão de acordo com a decisão e se comprometem a 

levar a cabo as ações que essa decisão deriva. Contudo, quando o consenso material se mostra 

inviável, deve haver o estabelecimento de alguma forma de consenso formal, ou seja, deve 

haver acordo entre as partes sobre o mecanismo decisório a ser utilizado para se resolver o 

conflito. 

 Já no que tange aos conflitos pessoais, a única coisa que merece real preocupação são 

as emoções das pessoas envolvidas, uma vez que o conflito não-operativo, por mais real que 

pareça, não passa de uma mera ilusão e, portanto, ele não se resolve, mas sim se dissolve. E 

para dissolvê-lo, é preciso alcançar o entendimento de que diferentes pessoas podem ter 

diferentes pontos de vista ou diferentes desejos e necessidades sem que isso implique 

necessariamente na existência de um problema. O elemento dissolvente por excelência é o 

respeito pelo outro e sua legitimação mediante a escuta efetiva (KOFMAN, 2002, v.2, p.148-

149). 

 

  Pessoais 

Operativos 
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1.1.3.4 Os pedidos, as ofertas e as promessas 

 

 

Talvez seja na construção de compromissos, realizada por meio dos pedidos, ofertas e 

promessas, que o caráter gerativo da linguagem fique mais evidente. Nas conversações em 

que se negociam os compromissos, o objetivo é alcançar uma compreensão mútua sobre quem 

fará o que quando (KOFMAN, 2002, v.2, p.186). Essa coordenação de ações entre as pessoas 

é fundamental para que as organizações operem com efetividade e alcancem seus objetivos e, 

portanto, é uma das grandes questões a ser considerada nos processos de liderança. 

Uma promessa, segundo Kofman (2002, v.2, p. 187), pode ser caracterizada como um 

ato lingüístico pelo qual alguém assume o compromisso de produzir algo no futuro, mediante 

a execução de certas ações (por si mesmo ou por aqueles pelos quais ele responde), e possuem 

as seguintes características: 

• As promessas são responsabilidade de quem promete: ao fazer uma 

promessa de forma livre e voluntária, quem se compromete assume 

completamente a responsabilidade por seu cumprimento; 

• As promessas geram redes de compromissos: cada promessa possibilita (e 

implica) outras promessas, criando assim redes de compromissos. Dessa forma, 

cada promessa é um elo da cadeia de compromissos que sustenta o 

funcionamento de qualquer organização;  

• Nem todas as promessas são explícitas: algumas promessas não são 

explicitadas, mas nem por isso deixam de existir. O grande problema das 

promessas implícitas é que diferentes pessoas podem, com base em seus juízos 

e inferências, assumir que há diferentes promessas em vigor; 

• As promessas dependem do contexto: a forma pela qual as promessas e os 

compromissos são interpretados pelos envolvidos é fortemente influenciada em 

função do contexto no qual se situam. Em função disso, diferenças culturais 

podem ser causa de severas complicações na construção e no cumprimento de 

compromissos; 

• As promessas se saldam mediante uma declaração de cumprimento: Para 

dar por cumprida uma promessa, faz-se necessária uma declaração de 

satisfação por parte do receptor. É importante assinalar que “obrigado” não é 
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só uma expressão de gratidão, mas é também um juízo que expressa satisfação 

e dá por consumada a promessa; 

• As promessas sempre implicam risco interpretativo: considerando os 

diferentes modelos mentais em que ocorre a interpretação da linguagem, é 

impossível garantir que todos os participantes de uma conversação 

compreendam a mesma coisa. Contudo, dedicar o tempo e a energia 

necessários para a construção de um contexto interpretativo compartilhado 

reduz significativamente o risco de interpretações equivocadas; 

• As promessas sempre implicam risco executivo (de execução): mesmo que a 

pessoa acredite que poderá fazer aquilo que prometeu e que tenha a sincera 

intenção de fazê-lo, sempre existe o risco de que algum evento imprevisto 

venha a impedir o cumprimento da promessa. De qualquer forma, existem 

maneiras de honrar um compromisso mesmo quando seu cumprimento se torna 

impossível; 

• As promessas obscuras geram desinteligências: uma maneira espúria de 

reduzir os riscos executivos das promessas é aumentar os riscos interpretativos, 

fazendo promessas ambíguas. Mascarar as promessas pode até trazer algum 

alívio ou facilidade temporários, mas tende a causar prejuízos maiores no 

longo prazo.  

 

Já as ofertas, são caracterizadas por Kofman (2002, v.2, p.192) como uma promessa 

com uma condição (mesmo que implícita) de reciprocidade, a qual pode ser até mesmo a mera 

aceitação da oferta. As ofertas têm como características principais: 

• A oferta nasce da vontade de prestar serviço: a capacidade de uma pessoa 

para fazer ofertas está diretamente relacionada com sua capacidade de se 

transformar em uma oportunidade para o outro, em se colocar a serviço do 

outro no alcance de seus objetivos; 

• A oferta implica um risco: toda oferta está associada a um risco de recusa, o 

que, segundo o modelo mental corrente, pode abalar a auto-estima e o senso de 

valor pessoal do ofertante. 
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Por fim, os pedidos, que são atos lingüísticos por meio dos quais quem pede tenta 

obter uma promessa de quem escuta, possuem as seguintes características (KOFMAN, 2002, 

v.2, p.193-196): 

• Os pedidos nascem de uma carência: pedir implica reconhecer que você 

deseja ou necessita de algo que poderá obter mais eficientemente com a ajuda 

do outro. No cerne de todo pedido reside uma insatisfação a ser resolvida com 

a ajuda de outras pessoas; 

• Os pedidos expõem aquele que pede: a admissão de carência, que está 

implícita no pedido, faz com que muitas pessoas se abstenham de pedir ou que 

o façam de forma velada ou pouco clara, buscando ocultar suas reais 

necessidades. Outro risco a que estão expostos todos aqueles que pedem é de 

ter seu pedido recusado, o que pode ser interpretado como rejeição pessoal. A 

capacidade de receber negativas é uma competência emocional fundamental 

para qualquer pessoa adulta; 

• Os pedidos podem ser tácitos: um pedido não precisa ter uma expressão 

explícita, mas somente precisa ser escutado pelo interlocutor. É evidente que, 

assim como ocorre com as promessas, os pedidos implícitos ou tácitos podem 

gerar conflitos entre as partes em função de divergências interpretativas; 

• Os pedidos dependem do contexto: sem um contexto compartilhado é 

impossível se comunicar com efetividade. Isso também vale para a realização 

de pedidos. 

 

Pedidos, ofertas e promessas compartilham uma estrutura constitutiva comum, a qual 

se compõe dos seguintes elementos: o responsável-emissor, a mensagem, o verbo (peço, 

prometo, ofereço, etc), o ouvinte-receptor, as condições de satisfação (incluindo o tempo), os 

interesses subjacentes e o contexto. 
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1.1.3.5 Os compromissos e re-compromissos conversacionais 

 

 

Os compromissos conversacionais são uma espécie de “dança” visando à coordenação 

de ações entre as pessoas e que impactam três níveis: a tarefa, as relações e a identidade. O 

objetivo de uma conversação na qual se negociam compromissos é manter uma clareza 

impecável sobre “quem se compromete a fazer o que, para quando, com qual propósito e para 

a satisfação de quem” (KOFMAN, 2002, v.2, p. 202). 

Para serem efetivos, os compromissos precisam estar assentados sobre as bases da 

integridade e da confiança, os quais, segundo Kofman (2002, v.2. p.203), são domínios de 

avaliação, ou seja, derivam dos juízos que se constroem sobre as ações realizadas por uma 

pessoa. 

Kofman (2002, v.2, p.204) afirma que a integridade é função da comparação entre os 

compromissos de uma pessoa, suas intenções e suas ações e que os parâmetros para sua 

avaliação são a sinceridade e a honradez. É importante salientar que a pessoa íntegra expressa 

sua sinceridade ao não se comprometer sem que haja a intenção de cumprir o compromisso e 

manifesta sua honradez ao honrar incondicionalmente os seus compromissos. Também é 

fundamental destacar que honrar os compromissos não implica necessariamente cumpri-los. 

Cumprir é condição suficiente para honrá-los, mas não é condição necessária, uma vez que é 

possível honrar os compromissos mesmo quando seu cumprimento se mostra inviável. Ao se 

deparar com uma situação na qual o cumprimento de um compromisso não possa ser 

realizado, o responsável deve buscar explicar a situação e minimizar os prejuízos dos 

envolvidos, honrando assim os interesses do outro e a seriedade da palavra empenhada. 

Já a confiança é caracterizada por Kofman (2002, v.2, p. 206) como o juízo de que 

uma pessoa: 

• Opera com integridade; 

• Tem opiniões fundamentadas sobre o seu nível de competência e sobre os seus 

recursos. 

 

Quando um compromisso deixa de ser cumprido diz-se que houve uma ruptura, o que 

traz uma série de conseqüências e custos para os envolvidos. Segundo Kofman (2002, v.2, 

p.207), a ruptura moral do compromisso (integridade) ocorre sempre antes de sua ruptura 
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efetiva (coordenação de tarefas, relação). O momento da ruptura é aquele no qual a pessoa 

que se comprometeu descobre que a sua promessa está em risco e decide manter-se em 

silêncio. A gravidade da ruptura e seus custos associados aumentam significativamente à 

medida que o tempo vai passando e o “devedor” não alerta o “credor” acerca dos eventuais 

imprevistos e dos riscos do não cumprimento daquilo que foi pactuado.  

Caso, em função de contratempos ou falhas ocorridas, o compromisso não possa ser 

cumprido, cabe ao “devedor” honrar sua palavra, avisando ao credor com a maior 

antecedência possível, buscando minimizar os prejuízos associados à ruptura e apresentando 

desculpas sinceras e explícitas a todos os envolvidos. Nas sábias palavras de Kofman (2002, 

v.2, p.212), “não se desculpar sabendo que se está em falta é um ato quase criminoso, um 

irmão menor do roubo. É o mesmo que dizer que as promessas ou os contratos não nos 

obrigam a cumpri-los.” 

Mesmo que o processo de firmação de compromissos, bem como as atividades 

relacionadas, destinadas ao seu cumprimento, sejam conduzidos com zelo e responsabilidade, 

ainda assim pode haver algum tipo de problema ou situação imprevista que venha a 

inviabilizar o adequado cumprimento daquilo que foi prometido. Nesses casos, será 

necessário que se estabeleça um processo de renegociação e recompromisso conversacional, o 

qual opera com base em dois subprocessos: as reclamações e as desculpas. 

Segundo Kofman (2002, v.2, p.248-249), existem muitas circunstâncias que podem 

resultar em problemas nas conversações em que se firmam compromissos, a saber: 

• Não há compromisso porque não houve um pedido (ou ele ocorreu com pouca 

clareza); 

• Há um pedido, mas não há uma promessa; 

• Há desinteligências (divergências interpretativas) sobre as condições de 

satisfação; 

• Há uma mudança nas circunstâncias originais do compromisso; 

• Quem prometeu cumpre, mas quem pediu não fica sabendo; 

• Quem prometeu não cumpre. 

  

Kofman (2002, v.2, p. 249-250) propõe ainda que a melhor alternativa para enfrentar 

situações de quebra de compromissos, seja qual for sua causa, é a utilização de reclamações e 

desculpas de forma produtiva. Segundo esse autor, a reclamação produtiva tem por objetivo 
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restabelecer a relação e redirecionar a conversação para um bom caminho, expondo as 

observações do reclamante à pessoa que assumiu o compromisso, de forma a analisar o que 

saiu errado e como esse erro pode ser reparado. 

 As reclamações produtivas possuem as seguintes características:  

• São expressas diante de quem assumiu o compromisso; 

• São feitas o quanto antes e uma única vez; 

• Orientam-se a consertar a situação e preparar um futuro melhor; 

• Resultam em pedidos e promessas; 

• Geram respeito mútuo e espírito de equipe; 

• Estabelecem a seriedade do reclamante enquanto credor de uma promessa; 

• Visam ao protagonismo e ao aprendizado. 

  

Já a desculpa é a contrapartida da reclamação, ou seja, quando uma pessoa reclama, 

ela está direcionando o outro para que se desculpe, e quando ela se desculpa, está abrindo 

margem para que o outro reclame (KOFMAN, 2002, v.2, p.258). 

 É importante frisar que a desculpa produtiva vai além da expressão de arrependimento 

e da admissão de responsabilidade, sendo fundamental que se busque seriamente a reparação 

do descumprimento da tarefa, o restabelecimento da relação de confiança e o auxílio na 

minimização do dano causado pelo descumprimento. 

O conjunto das competências conversacionais aqui apresentadas constitui-se em um 

poderoso ferramental para o aprimoramento da efetividade das interações entre os indivíduos 

e para a construção de relacionamentos mais sólidos e positivos. Se lembrarmos que a 

liderança compartilhada pode ser caracterizada como uma abordagem fundamentalmente 

social, a qual pressupõe o compartilhamento de poder e de responsabilidades entre um grupo 

de pessoas, com o objetivo de alcançar resultados superiores e, talvez, inatingíveis sob égide 

das teorias mais tradicionais, é difícil imaginar que essa inovadora forma de se pensar o 

fenômeno da liderança possa prescindir dos valorosos benefícios que podem ser propiciados 

pelo escutar efetivo, pelo expor e indagar produtivos, pela resolução criativa de conflitos, pela 

construção de compromissos sólidos, por meio de pedidos, ofertas e promessas claros e 

consistentes, bem como pela eventual reconstrução desses compromissos, de forma íntegra e 

honrada. 
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É justamente no intuito de encontrar evidências da potencial conexão entre 

competências conversacionais e a liderança compartilhada que o presente trabalho se propõe a 

realizar uma ampla revisão da literatura, buscando construir uma visão consolidada do estado 

da arte no que tange à intersecção entre esses dois construtos ainda em processo de 

maturação. 

 

 

1.1.4  Um breve panorama das pesquisas sobre conversas 

 

 

 A priori, as conversas não têm feito parte do rol de objetos de pesquisa habitualmente 

investigado por estudiosos e pesquisadores. Muitos são os fatores que podem ter contribuído 

para este cenário, dentre eles Lucena Filho, Campos e Oliveira (2009) destacam: 

• A conversa sempre pareceu, de modo geral, um fenômeno muito óbvio e 

cotidiano demais para ocupar os chamados “espaços de ciência” e as primeiras 

pesquisas sobre o tema causaram movimentos intensos de rejeição por parte da 

comunidade acadêmica tradicional; 

• A efemeridade das conversas as caracterizam como objetos de difícil 

observação; 

• Como as conversas se realizam em cadeia, demandam muitas vezes uma 

metodologia de estudo longitudinal, cujo tempo de pesquisa necessário 

inviabiliza a execução de muitos projetos. Isso leva à opção por pesquisas 

pontuais, as quais apesar de serem mais rápidas, nem sempre apresentam 

resultados satisfatórios; 

• As organizações, muitas vezes, se recusam a abrir suas conversações para a 

investigação científica, considerando-as como patrimônio de interesse 

endógeno, ou interpretando as eventuais observações e intervenções dos 

pesquisadores como “invasão de privacidade” e como risco para a segurança 

de suas informações; 

• A gestão organizacional é bastante caracterizada por um viés tecnológico que 

tende a minimizar os aspectos ontológicos, aos quais as conversas estão 

diretamente relacionadas. 
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Apesar de todos os entraves acima listados, percebe-se uma mudança de cenário que 

se reflete em um gradual aumento no interesse pelas conversas como objeto de investigação 

científica, sobretudo no contexto das organizações, com seus desafios, complexidade e 

paradigmas. Uma sólida evidência desse fato foi a excelente pesquisa realizada por Mengis e 

Eppler (2008), na qual os autores buscam responder a seguinte pergunta: “como as 

conversações podem ser gerenciadas de forma a fomentar o desenvolvimento do saber 

organizacional?” Essa questão é trabalhada pelos autores com foco na utilização de regras 

explícitas como forma de gerenciamento das conversações, a partir da perspectiva do 

conhecimento, sendo as conversações compreendidas como meios de interação social que 

demonstram uma forma específica de organização local e que servem não apenas para troca 

de informações, mas também para que os participantes da conversa relacionem-se uns com os 

outros e desenvolvam uma realidade compartilhada entre eles.  

Ainda com relação à pesquisa de Mengis e Eppler (2008), é importante salientar duas 

significativas contribuições do trabalho desses autores, a saber: a) a coleta de rótulos e suas 

respectivas descrições atribuídos às conversações, bem como as referências bibliográficas 

sobre as quais as pesquisas sobre as conversas nas organizações (e sua gestão) têm sido 

desenvolvidas; b) a constatação de que os estudos sobre as conversações como atividades 

intensivas em conhecimento têm sido conduzidos sob as perspectivas de quatro grandes 

pilares, ou focos disciplinares: Gestão do Conhecimento, Aprendizagem Organizacional, 

Tomada de Decisão e Gestão de Mudanças. 

Outro trabalho que evidencia bem o crescente interesse sobre o tema das conversações 

é apresentado por McCambridge (2003), o qual propõe a utilização de trechos específicos do 

filme “12 angry men” (12 homens e uma sentença - título em português), juntamente com 

algumas questões para reflexão, como ferramentas pedagógicas no processo de 

ensino/aprendizagem dos conceitos inerentes ao Diálogo. Segundo o autor, o aprimoramento 

desse processo de aprendizagem se faz necessário para que as organizações possam atingir 

seus objetivos de crescimento e desenvolvimento, uma vez que falhas existentes no processo 

conversacional dentro das organizações (como, por exemplo, a falta de autenticidade na 

exposição de ideias) limitam significativamente as oportunidades de desenvolvimento 

organizacional e individual. 

Também digno de destaque é o trabalho de Gratton e Ghoshal (2002), no qual, a partir 

da análise de uma série de conversações em diversas organizações objeto da pesquisa, os 
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autores propõem um framework composto por duas dimensões - racionalidade analítica e 

autenticidade emocional - a fim de auxiliar os gerentes a classificar suas próprias conversas e 

aprimorá-las, transformando-as em diálogos criativos. O framework proposto pelos autores 

compõe-se de quatro tipos de conversas, a saber: 

• Dehydrated talk (Baixa Autenticidade Emocional e baixa Racionalidade 

Analítica): caracterizada por conversas ritualizadas e cujos resultados são 

previsíveis e de pouco valor para os participantes; 

• Disciplined Debate (Baixa Autenticidade Emocional e alta Racionalidade 

Analítica): referenciando o filósofo Sócrates, que já costumava utilizar as 

conversas para a análise de questões e idéias de forma sistemática, os autores 

caracterizam essas conversas como carregadas de forte rigor racional, voltado 

para um profundo questionamento das crenças e pressupostos. Em sua 

pesquisa, os autores observaram que esse tipo de conversação é utilizado por 

várias organizações como base para a construção e análise de cenários, 

ferramenta bastante útil no processo decisório; 

• Intimate Exchange (Alta Autenticidade Emocional e baixa Racionalidade 

Analítica): Aponta para a importância do espaço emocional nas conversações, 

o qual é muitas vezes suprimido pelos gerentes que temem a emergência das 

ditas "emoções negativas" em suas equipes. Contudo, segundo os autores, 

essas "emoções negativas" acontecem, queiram os gerente ou não, e quando 

esse fenômeno não é ilegitimizado, as pessoas tendem a adquirir uma maior 

maturidade para lidar com ele. Esse tipo de postura foi observado em 

organizações que fizeram parte da pesquisa empreendida pelos autores, 

apresentando resultados extremamente positivos; 

• Creative Dialogue (Alta Autenticidade Emocional e alta Racionalidade 

Analítica): Caracterizado como a perfeita união entre racionalidade e 

emocionalidade, esse tipo de conversação é apresentada pelos autores como o 

ideal a ser buscado pelas organizações. Segundo eles, em sua pesquisa foi 

possível constatar o quão poderosos são os resultados alcançados pelas 

organizações que conseguem viabilizar esse tipo de conversação. 
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Gratton e Ghoshal (2002) apresentam ainda uma questão que emerge naturalmente da 

classificação por eles proposta: “O que os líderes corporativos podem fazer para criar 

conversas efetivas e úteis em suas organizações?” A partir de suas observações nas 

organizações pesquisadas, esses autores lançam algumas recomendações em resposta à 

questão acima: 

• Institucionalize o questionamento e a dúvida; 

• Crie tempo e espaço para conversações; 

• Legitime grandes e amplas questões; e 

• Desenvolva algumas novas regras e novos fóruns para as conversações. 

 

No Brasil ainda não são muitos os trabalhos voltados à investigação das conversações 

dentro do contexto organizacional, mas cabe aqui destacar a significativa contribuição que o 

Programa de Mestrado em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação (MGCTI) 

da Universidade Católica de Brasília (UCB) tem dado nesta área. Várias pesquisas sobre o 

construto das conversas têm sido apresentadas no âmbito do referido Programa, dentre os 

quais podem se destacar alguns exemplos bastante significativos: 

1) Araújo (2004), que propôs uma forma de avaliar a efetividade dos Fóruns de 

discussão – uma das principais ferramentas utilizadas no Ensino a Distância – 

baseada na teoria de sistemas não-lineares e concluiu, entre outras importantes 

descobertas, que a detenção de competências conversacionais contribui para a 

efetividade do Fórum de discussão como prática pedagógica. 

2) Borges (2006), cujo trabalho teve por propósito avaliar, dentro do contexto das 

comunidades virtuais, como as competências conversacionais do Expor e do 

Indagar produtivos são executadas pelos moderadores dessas comunidades. O 

autor partiu da hipótese de que os moderadores de comunidades virtuais não 

utilizam o Expor e o Indagar de forma produtiva, a qual foi parcialmente 

refutada, uma vez que a análise dos dados coletados demonstrou que os 

moderadores das comunidades virtuais pesquisadas utilizam sim as 

competências mencionadas de forma produtiva, apresentando, contudo, um 

desequilíbrio entre elas. 

3) Braga (2007), que partindo das premissas de que as competências 

conversacionais são capazes de elevar a qualidade do relacionamento humano 
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de forma significativa, que a postura reflexiva auxilia o desenvolvimento da 

capacidade de aprender a aprender e que os líderes podem gerar um ambiente 

propício ao aprendizado, propôs a utilização das distinções relativas ao 

Coaching Ontológico para intervir em uma equipe de trabalho, a fim de elevar 

sua capacidade para uma atuação efetiva. Após a realização de sua pesquisa 

intervencionista em uma organização de atuação global, sem fins lucrativos, e 

de caráter educacional, a autora confirmou a validade das seguintes hipóteses: 

a. O Coaching Ontológico auxilia o desenvolvimento de uma equipe de 

trabalho; 

b. O desenvolvimento de competências conversacionais melhora a 

coordenação de ações dentro das equipes, e isso afeta [positivamente] 

sua efetividade; 

c. A sensibilização de líderes, com a intervenção do Coaching Ontológico, 

promove e mantém um ambiente propício ao aprendizado. 

4) Andrade (2009), cujo trabalho teve por objetivo apresentar e caracterizar um 

conjunto de competências conversacionais que contribuíssem para a 

efetividade do gerenciamento de projetos. Utilizando-se de uma pesquisa de 

campo, o autor descobriu que 70% dos gerentes de projetos pesquisados 

apresentavam lacunas de competências conversacionais de grau mediano, alto 

ou muito alto e os outros 30% de grau baixo ou nulo. Outro resultado 

apresentado diz respeito à curva de requisição dessas competências 

conversacionais, a qual, na visão dos gerentes de projeto, possui seu valor 

máximo no grupo de processos de planejamento e decresce até atingir seu 

menor valor no grupo de processos de encerramento de um projeto. Outra 

constatação foi a de que os gerentes de projeto possuem o juízo de que as 

competências conversacionais são decisivas para um efetivo gerenciamento de 

projeto. 

5) Brito (2010) buscou identificar as competências conversacionais necessárias 

aos gestores de TI e de Negócio que pudessem contribuir para o alinhamento 

estratégico entre essas duas áreas. Os resultados obtidos por seu estudo 

indicam que as competências conversacionais exercem influência  sobre o 

alinhamento estratégico entre as áreas de TI e de Negócio, o que contribui para 
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evidenciar a importância do papel da conversas no funcionamento das 

organizações. 

 

 Convém salientar que, além dos exemplos acima descritos, vários outros trabalhos 

realizados no âmbito do MGCTI abordam, em maior ou menor grau, o tema das conversas, e 

que o conjunto dessas pesquisas tem servido como base para a proposição e consolidação do 

Laboratório de Conversas da Universidade Católica de Brasília (LABCON). 

 

 

1.2  LIDERANÇA: COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI? 

 

 

Para ampliar a compreensão dos conceitos de Liderança Compartilhada, é importante 

observar os caminhos trilhados pelas principais pesquisas sobre o tema da Liderança até a 

emergência desta nova abordagem. Neste sentido, serão apresentadas nesta seção algumas das 

teorias mais significativas, surgidas ao longo dos últimos anos acerca do complexo e 

fascinante fenômeno da liderança. 

 

 

1.2.1  Teoria dos Traços 

 

 

Segundo Cavalcanti et al. (2009), uma das questões mais frequentes sobre liderança 

refere-se ao aspecto inato do líder e a respectiva teoria dos traços, segundo a qual, quem 

possuísse determinadas características estaria predestinado a ser um líder e quem não 

possuísse tais traços de nascença teria de contentar-se em ser liderado. Robbins (2005) relata 

que a procura por traços sociais, físicos, intelectuais ou de personalidade que pudessem 

descrever os líderes e diferenciá-los dos demais remonta à década de 1930. Segundo Vergara 

(2003, apud CAVALCANTI et al., 2009), os primeiros estudos de liderança procuraram isolar 

as características ou traços que diferenciassem os líderes dos não líderes. Assim, essa teoria 

enfatiza especialmente a figura do líder e suas qualidades pessoais.  
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Nessa linha, e em consonância com o que afirmou acima Robbins (2005), só exerceria 

a liderança quem tivesse os traços físicos, intelectuais, sociais e direcionados para a tarefa. Os 

traços físicos estariam relacionados à aparência, estatura, energia e força física. Os traços 

intelectuais estariam ligados às características de adaptabilidade, entusiasmo, autoconfiança e 

elevado coeficiente intelectual. Os traços sociais estariam relacionados aos aspectos de 

cooperação, habilidades interpessoais e habilidades administrativas. Já os traços relacionados 

à tarefa referiam-se às características do impulso de realização, persistência e iniciativa 

(VERGARA, 2003 apud CAVALCANTI et al., 2009). 

Vários foram os estudos realizados sob os pressupostos da Teoria dos Traços, contudo, 

a principal conclusão a que essas pesquisas chegaram foi a de que os traços podem até 

funcionar para predizer um potencial para o surgimento da liderança, mas não são suficientes 

para distinguir entre líderes e não líderes. “O fato de um indivíduo apresentar determinados 

traços [...] não significa, necessariamente, que ele será bem-sucedido em liderar seu grupo 

para o alcance dos objetivos” (ROBBINS, 2005). 

Mas se a liderança não é inata, então poderíamos afirmar que é possível aprender a 

liderar? Como se daria este aprendizado? Que ações e/ou comportamentos os líderes 

precisariam desenvolver? São estas, entre outras, as questões que fomentaram o surgimento 

das Teorias Comportamentais. 

 

 

1.2.2  Teorias Comportamentais 

 

 

Os relativos insucessos dos estudos acerca dos traços característicos da liderança 

resultaram em um redirecionamento das pesquisas a partir do final dos anos 40 até a década 

de 60, as quais começaram a analisar o comportamento exibido por certos líderes, buscando 

identificar algum tipo de padrão de comportamento. Segundo Robbins (2005), a diferença 

entre as abordagens dos traços e a comportamental, em termos de aplicabilidade, está em suas 

premissas básicas. Enquanto a teoria dos traços parte do pressuposto de que os líderes já 

nascem dotados com as características da liderança, as teorias comportamentais têm por 

premissa básica a existência de comportamentos específicos que caracterizam a liderança, os 
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quais poderiam ser aprendidos pelos aspirantes a líderes. Esta teoria ainda é, hoje em dia, o 

fundamento para a existência de muitos treinamentos de formação para líderes. 

Dentre as teorias comportamentais, destacam-se a teoria dos estilos gerenciais e a 

teoria do grid gerencial. A teoria dos estilos gerenciais identificou inicialmente três estilos 

básicos de liderança: o autocrático, o democrático e o laissez-faire. O estilo autocrático está 

ligado ao líder centralizador, que toma decisões unilateralmente e que determina as tarefas e 

os métodos de trabalho, não deixando espaço para participação por parte dos liderados. Já no 

estilo democrático, o líder envolve seus subordinados nos processos decisórios, incentiva a 

participação de todos, procura delegar autoridade e usa o feedback como forma de 

desenvolvimento de seus subordinados. Por fim, o estilo laissez-faire, na verdade, implica 

uma ausência de liderança, uma vez que, na prática, o líder praticamente não exerce influência 

sobre equipe (CAVALCANTI et al., 2009).  

Ainda na linha dos estilos de liderança, estudos realizados nas Universidades de Ohio 

e de Michigan, nos Estados Unidos, tiveram resultados muito semelhantes, apontando para a 

existência de duas dimensões fundamentais no comportamento de liderança: o líder orientado 

para a tarefa e o líder orientado para as pessoas. Segundo Maximiano (2000, apud 

CAVALCANTI, 2009), o líder orientado para a tarefa pode apresentar os seguintes 

comportamentos: 

• Foca o trabalho do funcionário e enfatiza o cumprimento de prazos, padrões de 

qualidade e economia de custos; 

• Tem necessidade de cumprir metas, superar a concorrência e o desempenho 

passado; 

• Esclarece as responsabilidades individuais e distribui as tarefas às pessoas. 

 

Já o líder orientado para as pessoas, ainda na visão de Maximiano (2000, apud 

CAVALCANTI et al., 2009), apresenta os seguintes comportamentos: 

• Foca o próprio funcionário ou grupo e enfatiza as relações humanas e o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe; 

• Ouve e presta atenção [Escuta efetiva]; 

• Apoia os funcionários. 
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A nomenclatura utilizada por cada uma das Universidades acima citadas varia um 

pouco, contudo, o conceito das duas dimensões (orientada à tarefa e orientada às pessoas) é 

realmente bastante semelhante. A Universidade de Ohio batizou essas duas dimensões de 

“Estrutura de Iniciação” e “Consideração”, respectivamente, enquanto na Universidade de 

Michigan, essas dimensões receberam os nomes de “Orientação para produção” e “Orientação 

para o funcionário”, respectivamente. 

A princípio, os dois estilos, voltado para a tarefa e voltado para pessoas, foram 

considerados mutuamente excludentes, contudo, verificou-se que eles não são polos opostos 

da mesma dimensão, mas, ao contrário, se configuram em limites de um mesmo território 

(CAVALCANTI et al, 2009). 

A teoria do grid Gerencial (também chamado de grid de liderança) foi construída 

com base na visão bidimensional de liderança – segundo a qual o líder pode combinar os dois 

estilos, pessoas e tarefas, em seu comportamento ou enfatizá-los simultaneamente 

(CAVALCANTI et al., 2009). A partir dessa premissa, os pesquisadores Blake e Mouton da 

Universidade de Ohio propuseram um grid que tem nove posições ao longo de cada eixo 

(pessoas X produção), totalizando assim 81 células diferentes nas quais o estilo do líder pode 

se situar e destacando cinco posições-chave, como demonstra a figura 5, abaixo. 

De acordo com Blake e Mouton (1964, apud CAVALCANTI et al., 2009), o melhor 

estilo é o que mais se aproxima do ponto 9.9 do grid, ou seja, quanto mais o comportamento 

do líder for o de um gerente de equipe. Percebe-se aí, muito claramente, uma remissão à 

imagem do líder-herói, que consegue cuidar com suprema maestria tanto das pessoas, quanto 

da produção. 

 Em suma, as teorias comportamentais buscaram identificar os tipos de 

comportamentos de maior impacto na melhoria do desempenho dos liderados. Neste contexto, 

acreditava-se que o conhecimento relacionado aos comportamentos inerentes ao exercício 

eficaz da liderança poderia propiciar a construção de treinamentos capazes de formar líderes 

efetivos. Porém, diversas variáveis inerentes aos processos de liderança foram 

desconsideradas, tais como as características dos liderados e outros fatores contextuais, 

deixando assim espaço para o desenvolvimento das teorias contingenciais ou situacionais 

(CAVALCANTI et al., 2009). 
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Alta 9 

 8 

 7  

Ênfase  6 

nas 5 

pessoas 4 

 3 

 2 

Baixa 1 

 1          2             3    4       5         6           7            8             9 
Baixa   Ênfase na produção                    Alta 

(1.1)	  Líder	  negligente:	  não	  se	  preocupa	  com	  tarefas	  nem	  com	  pessoas;	  
(1.9)	  Líder	  pessoas:	  orientado	  para	  pessoas;	  
(5.5)	  Líder	  meio-‐termo:	  medianamente	  preocupado	  com	  resultados	  e	  pessoas;	  
(9.1)	  Líder	  tarefa:	  orientado	  para	  produção;	  
(9.9)	  Líder	  equipe:	  orientado	  simultaneamente	  para	  pessoas	  e	  para	  tarefas.	  
 
Figura 5 – Grid Gerencial 
Fonte: Cavalcanti et al. (2009, p. 44), com adaptações 
 

  

1.2.3  Teorias Contingenciais 

 

 

De acordo com Yukl (2008), as abordagens contingenciais dão ênfase à importância 

dos fatores contextuais, os quais exercem significativa influência sobre os processos de 

liderança. Dentre tais fatores, o autor destaca as características dos liderados, a natureza do 

1.9	  
Administração	  do	  tipo	  “clube	  de	  campo”:	  
uma	   cuidadosa	   atenção	   às	   necessidades	  
de	   relacionamento	   das	   pessoas	   produz	  
uma	   atmosfera	   amigável	   e	   um	   ritmo	   de	  
trabalho	  confortável	  
.	  

9.9	  
Administração	   democrática	   ou	   do	   tipo	  
“gerência	   de	   equipes”:	   o	   trabalho	   é	  
realizado	   por	   pessoas	   comprometidas;	   a	  
interdependência	   que	   resulta	   do	   sentido	  
de	   “mesmo	   barco”	   produz	   um	   ambiente	  
de	   relacionamento	   de	   confiança	   e	  
respeito.	  

5.5	  
Administração	   moderada:	   o	   desempenho	  
adequado	  da	  organização	  é	  alcançado	  por	  meio	  
de	  equilíbrio	  entre	  as	  necessidades	  de	  trabalho	  
e	  a	  manutenção	  do	  moral	  das	  pessoas	  em	  nível	  
satisfatório.	  

1.1	  
Administração	   empobrecida	   ou	   laissez-‐
faire:	   o	   uso	   do	   menor	   esforço	   na	  
realização	   do	   trabalho	   é	   o	   bastante	   para	  
manter	  a	  participação	  organizacional.	  

9.1	  
Administração	   autoritária:	   a	   eficiência	  
das	   atividades	   é	   produto	   de	   um	   sistema	  
de	   trabalho	   no	   qual	   os	   elementos	  
humanos	  interferem	  o	  menos	  possível.	  
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trabalho a ser realizado pela equipe do líder, o tipo da organização e a natureza do ambiente 

externo. Já Cavalcanti et al. (2009) afirma que as teorias contingenciais deslocam a atenção 

exclusiva da figura do líder para o fenômeno da liderança de forma mais ampla, destacando 

três aspectos: o líder, os liderados e o contexto.  

Dentro da abordagem contingencial, pode-se destacar a teoria do caminho-objetivo, a 

teoria da liderança situacional e o modelo da participação do líder. A teoria do caminho-

objetivo, também chamada de teoria da meta e do caminho, argumenta que é função do líder 

ajudar os seus liderados no alcance de seus objetivos, fornecendo a orientação e o apoio 

necessários para assegurar que tais objetivos sejam compatíveis com os objetivos 

organizacionais. O termo caminho-objetivo tem origem na crença de que os líderes eficazes 

orientam o caminho para ajudar seus liderados a alcançarem seus objetivos, tornando a 

jornada mais fácil ao reduzir os seus obstáculos (ROBBINS, 2005). Segundo Cavalcanti et al. 

(2009), a tarefa do líder é assegurar que os funcionários compreendam como atingir os 

objetivos organizacionais e que é a energia positiva que, do ponto de vista motivacional, vai 

canalizar forças para fazer com que as pessoas trabalhem para poder ter um desempenho cada 

vez melhor. A figura 6 abaixo destaca os componentes da teoria caminho-objetivo: fatores 

situacionais (do ambiente e dos liderados), comportamentos do líder e resultados esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Teoria do caminho-objetivo 
Fonte: Robbins (2005, p. 269), com adaptações 

Fatores	  contingenciais	  ambientais:	  
• Estrutura	  da	  tarefa;	  
• Sistema	  formal	  de	  

autoridade;	  
• Grupo	  de	  trabalho.	  

Fatores	  contingenciais	  dos	  
liderados:	  

• Centro	  de	  controle;	  
• Experiência;	  
• Capacidade	  percebida.	  

Resultados:	  
• Desempenho;	  
• Satisfação.	  

Comportamento	  do	  líder:	  
• Diretivo;	  
• Orientado	  para	  conquista;	  
• Participativo;	  
• Apoiador.	  
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 Como se pode observar a partir da figura 6 acima, os fatores situacionais ou 

contingenciais dividem-se em dois grupos: os ambientais (estrutura da tarefa, o sistema de 

autoridade formal e o grupo de trabalho) e os que fazem parte das características pessoais dos 

liderados (centro de controle, experiência e capacidade percebida). Além dessas variáveis 

situacionais, o modelo preconiza quatro tipos de comportamento do líder. No primeiro, 

chamado de “liderança diretiva”, o líder define o que espera do liderado e busca orientá-lo a 

atingir os padrões de desempenho desejados. No segundo tipo, denominado “liderança de 

apoio”, o líder se preocupa com o bem-estar dos liderados. Já no terceiro tipo, o da “liderança 

participativa”, o líder consulta sua equipe e solicita seu auxílio nos processos decisórios. Por 

fim, no último tipo, chamado de “liderança orientada para realização”, o líder estabelece 

objetivos desafiadores e evidencia sua confiança na capacidade dos liderados para superá-los. 

Em síntese, o que a teoria do caminho-objetivo propõe é que o comportamento do líder terá 

um melhor impacto sobre os resultados na medida em que ele compensar eventuais fatores 

deficientes ou inexistentes no ambiente de trabalho ou quando procurar aprimorar certas 

características dos liderados. Por outro lado, o comportamento do líder será ineficaz quando 

for redundante em relação às fontes da estrutura ambiental ou incongruente com as 

características dos liderados (ROBBINS, 2005; CAVALCANTI et al., 2009). 

 Já a teoria da liderança situacional é uma teoria contingencial cujo foco está 

posicionado nos liderados. Segundo esta teoria, a liderança só será bem sucedida se o estilo de 

liderança adotado for adequado ao nível de maturidade dos liderados. Robbins (2005) salienta 

que a ênfase nos liderados, no que se refere à eficácia da liderança, reflete a realidade de que 

são eles que aceitam, ou não, um líder. Independentemente do que o líder fizer, a eficácia da 

liderança dependerá das ações de seus liderados. Esta teoria propõe que os líderes devem 

reduzir o controle sobre seus liderados à medida que estes se mostrem mais maduros e 

responsáveis com relação à realização de suas tarefas e identifica quatro comportamentos 

específicos dos líderes: o comportamento mais eficaz dependeria da capacidade e da 

motivação dos liderados. Dessa forma, se os liderados forem incapazes e estiverem 

desmotivados para executar uma tarefa, o líder deverá ser bastante diretivo e determinar o 

papel do liderado, estabelecendo objetivos, padrões e procedimentos claros; se os liderados 

forem incapazes mas estiverem motivados, o líder deve também adotar um comportamento 

diretivo, em função da falta de capacidade do liderado com relação à tarefa, mas, ao mesmo 

tempo, deve oferecer apoio e reforçar sua motivação para aprender e realizar a tarefa; no caso 
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dos liderados serem capazes mas estarem desmotivados, o líder pode lançar mão de um estilo 

mais participativo, convidando o liderado a participar do processo de decisão, na tentativa de 

ampliar seu comprometimento e motivação; por fim, quando os liderados forem capazes e 

estiverem motivados, cabe ao líder delegar responsabilidades e dar a eles considerável 

autonomia para que possam decidir como o trabalho deve ser executado. Uma das principais 

premissas dessa teoria é a de que é essencial tratar os diversos tipos de liderados de forma 

diferenciada, assim como é preciso tratar o mesmo liderado de formas diferentes, se a situação 

assim exigir (ROBBINS, 2005; CAVALCANTI at al., 2009). 

 Ainda dentro da abordagem contingencial, encontra-se o modelo da participação do 

líder, o qual relaciona comportamento de liderança e participação dos liderados no processo 

decisório. O modelo fornece um conjunto sequencial de regras a serem seguidas pelos líderes 

na definição da quantidade e forma de decisão participativa que devem ser aplicadas em 

diferentes situações (ROBBINS, 2005; COULTER, 1998 apud CAVALCANTI et al., 2009). 

O modelo identifica cinco estilos de liderança, os quais podem ser vistos no quadro 2. 

 

Estilo Descrição 
Autocrático I O líder toma a decisão sozinho, utilizando a informação disponível no 

momento. 
 

Autocrático II O líder pede informações aos membros do grupo, mas toma a decisão 
sozinho. Os liderados podem ou não ser informados sobre a situação. 
 

Consultivo I O líder compartilha a situação individualmente com cada membro do 
grupo, solicitando informações, ideias e sugestões, mas toma a 
decisão sozinho, que pode ou não refletir a influência dos seus 
liderados. 
 

Consultivo II O líder e sua equipe se reúnem para discutir a situação, mas é o líder 
quem toma a decisão, podendo ou não ser influenciado pelas ideias de 
seus liderados. 
 

Grupo O líder e os membros da equipe se reúnem para discutir a situação e, 
juntos, levantam alternativas de ação, procurando chegar a um 
consenso sobre a melhor decisão. 

Quadro 2 – Estilos de liderança no modelo de participação do líder 
Fonte: Cavalcanti et al. (2009, p. 55) 
 

 Conforme evidencia o Quadro 2 acima, este modelo preconiza a ação do líder variando 

em um continuum que vai desde uma ação com um maior controle por parte do líder até um 
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maior envolvimento por parte dos liderados. Além dos estilos de liderança, este modelo leva 

em consideração uma série de variáveis situacionais, as quais devem pautar a ação do líder 

(ROBBINS, 2005):  

• Importância da decisão; 

• Importância da obtenção do comprometimento do liderado para com a decisão; 

• Se o líder tem uma quantidade suficiente de informações para tomar uma boa 

decisão; 

• Quão bem estruturado está o problema; 

• Se uma eventual decisão autocrática teria o comprometimento dos liderados; 

• Se os liderados “vestem a camisa” dos objetivos organizacionais; 

• Possibilidade de conflito entre os liderados por conta das alternativas de 

solução; 

• Se os liderados possuem informações suficientes para tomar boas decisões; 

• As limitações de tempo do líder que podem restringir o envolvimento dos 

liderados; 

• Se os custos para reunir liderados geograficamente dispersos são justificáveis 

diante da decisão a ser tomada; 

• Importância para o líder da minimização do tempo requerido para a tomada de 

decisões; 

• Importância do uso da participação como ferramenta para o desenvolvimento 

das habilidades decisórias dos liderados. 

 

Em síntese, a eficácia da liderança nesse modelo é influenciada diretamente pelo grau 

de integração entre líder e liderados. O que os líderes precisam é tomar decisões sobre o estilo 

de liderança que adotarão perante seus liderados, bem como o grau de abertura que irão 

propiciar para que estes participem do processo decisório (ROBBINS, 2003 apud 

CAVALCANTI et al., 2009). 

As deficiências e lacunas demonstradas por cada uma das teorias tradicionais de 

liderança resultaram, segundo Bryman (2002, apud AVOLIO; WALUMBWA; WEBER, 

2009), em uma desilusão acerca das teorias e pesquisas sobre liderança no início dos anos 80, 

em grande parte devido ao fato de que a maioria das avaliações dos modelos de liderança 
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evidenciava uma variação muito pequena no desempenho obtido em aspectos como 

produtividade e efetividade, por exemplo.  

Este cenário de insatisfação culminou com o surgimento de abordagens alternativas 

para o pensamento e as pesquisas sobre liderança, as quais passaram a enfatizar mais o 

comportamento simbólico do líder, suas mensagens visionárias e inspiradoras, suas emoções, 

seus valores morais e ideológicos, sua capacidade de atenção individualizada e de estímulo 

intelectual (AVOLIO; WALUMBWA; WEBER, 2009). 

As duas principais teorias que emergiram nessa nova era da liderança foram a 

Liderança Carismática e a Liderança Transformacional. 

 

 

1.2.4  Liderança Carismática 

 

 

O termo Carisma é de origem grega e significa “dom inspirado por Deus”. No início 

do século XX, esse conceito foi introduzido pelo sociólogo alemão Max Weber nos estudos 

sobre liderança e organizações. Weber utilizou esse termo para descrever uma forma de 

influência que não se baseia na autoridade formal, mas sim na percepção dos liderados de que 

seus líderes são dotados de excepcionais qualidades (YUKL, 2008, p.261) 

De acordo com Cavalcanti et al. (2009), a liderança carismática baseia-se nas 

capacidades que os seguidores atribuem ao líder quando percebem neles determinados 

comportamentos e características, dentre as quais pode-se destacar a autoconfiança, a defesa 

de uma visão de futuro que se contrapõe ao status quo, uma destacada habilidade de 

articulação, forte comprometimento, sensibilidade ao ambiente, atitude fora do convencional e 

atuação como agente de mudança. 

Já House (1977, apud BASS; BASS, 2008) defende que um líder merece ser chamado 

de carismático quando ele é capaz de influenciar e despertar vários sentimentos em seus 

liderados, tais como confiança em suas crenças, obediência e aceitação inquestionáveis para 

com a vontade do líder, identificação com a sua pessoa, envolvimento emocional com a 

missão, objetivos elevados, além de eficiência pessoal e coletiva. 

Em que pese o fato de que muitos são os exemplos positivos de líderes tidos como 

carismáticos, tais como Franklin D. Roosevelt, Martin Luther King e outros, convém salientar 
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que existem várias ressalvas quanto aos perigos desse tipo de liderança, cujo exemplo 

negativo mais notório talvez seja o do ditador Adolf Hitler, que transformou a Alemanha em 

um lugar de agressões, perseguições, destruição e atrocidades de toda a sorte, sendo 

diretamente responsável pela morte de milhões de pessoas, com a conivência da maior parte 

de seus liderados. 

Diante de exemplos como o de Hitler, uma pergunta ganhou destaque no contexto das 

teorias associadas à liderança carismática: Como diferenciar líderes carismáticos positivos e 

negativos? No intuito de tentar contribuir para a construção de uma resposta para essa 

questão, Yukl (2008, p. 272) sugere que os líderes carismáticos negativos tendem a 

demonstrar uma orientação pessoal para o poder, buscando a manutenção ou ampliação de seu 

status e de seu poder mais do que a concretização dos ideais do grupo. Por outro lado, os 

líderes carismáticos positivos possuem uma orientação mais social para o poder, enaltecendo 

suas ideologias mais do que a eles próprios e se dispondo a realizar sacrifícios pessoais em 

prol da defesa dos valores compartilhados e da visão da coletividade. 

De qualquer forma, a liderança carismática sempre implica riscos para a organização, 

uma vez que não se pode prever o que pode ocorrer quando as pessoas concedem a um 

indivíduo, o líder, um poder muito grande, na esperança de que esse líder será capaz de 

conceber e realizar uma visão de um futuro melhor (YULK, 2008, p.274). 

 

 

1.2.5  Liderança Transformacional 

 

 

O modelo transformacional de liderança foi concebido por Burns (1978, apud BASS; 

RIGGIO, 2005), para quem a liderança poderia ser transacional ou transformacional. Os 

líderes transacionais são aqueles que operam por meio de trocas sociais, enquanto os líderes 

transformacionais são aqueles que buscam estimular e inspirar seus liderados tanto na 

produção de resultados excepcionais quanto no desenvolvimento de suas próprias 

competências para a liderança. Segundo Bass e Riggio (2005), os líderes transformacionais 

motivam as outras pessoas a fazer mais do que elas originalmente pretendiam e, 

frequentemente, até mais do que elas julgavam ser possível. Esses líderes tendem a ter 

liderados mais comprometidos e satisfeitos, fazem uso intensivo do empowerment e dedicam 
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especial atenção às necessidades individuais e ao aprimoramento pessoal de seus liderados, 

ajudando-os a desenvolver suas competências para a liderança. Cabe salientar que a liderança 

transformacional tem muito em comum com a abordagem chamada de liderança carismática, 

mas que o carisma é apenas uma parte do que se constitui a liderança transformacional. 

Ainda segundo Bass e Riggio (2005), a liderança transformacional é constituída por 

quatro componentes principais, a saber: 

• Influência Idealizada (Influence Idealized – II): Os líderes transformacionais 

devem se comportar de forma que os permitam atuar como modelos para seus 

liderados. Esses líderes são admirados, respeitados e confiáveis. Os liderados 

se identificam com eles e desejam repetir sua forma de atuação. Os líderes são 

vistos por seus liderados como detentores de extraordinária capacidade, 

persistência e determinação; 

• Inspiração Motivadora (Inspirational Motivation – IM): Os líderes 

transformacionais agem de forma a motivar e inspirar aqueles ao seu redor por 

meio da construção de significado e de desafios para o trabalho de seus 

liderados; 

• Estímulo Intelectual (Intellectual Stimulation – IS): Os líderes 

transformacionais estimulam seus liderados a empreenderem esforços 

inovadores e criativos, por meio do questionamento de pressupostos, da 

reconstrução dos problemas e de novas abordagens para se enfrentar velhas 

situações. A criatividade é encorajada e não há punição aos erros individuais. 

Novas ideias e soluções criativas são demandadas aos liderados, os quais são 

incluídos nos processos decisórios, de mapeamento dos problemas e de 

construção das soluções; 

• Consideração Individualizada (Individualized Consideration – IC): Os líderes 

transformacionais prestam especial atenção às necessidades de cada um de seus 

liderados e agem como seus coaches e/ou mentores. A consideração 

individualizada ocorre quando novas oportunidades de aprendizado são criadas 

em um clima de apoio e disponibilidade. Além disso, o comportamento do 

líder transformacional deve expressar sua aceitação e compreensão das 

diferenças individuais. 
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Tanto a liderança carismática quanto a liderança transformacional se constituem em 

abordagens bastante revolucionárias, se comparadas com os modelos mais tradicionais de 

liderança, contudo, ambas representam uma proposta ainda extremamente vinculada à figura 

do líder-herói, na medida em que colocam sobre os ombros de um líder formalmente 

estabelecido a missão de motivar, inspirar e estimular intelectualmente a todos os seus 

liderados e pouco, ou nada, mencionam acerca da possibilidade de que haja influência dos 

liderados sobre o líder e entre eles próprios. 

Outros exemplos de abordagens que podem ser consideradas como representantes 

dessa “nova visão” da liderança são a liderança servidora, a liderança autêntica e a liderança 

complexa (ou da complexidade). 

 

 

1.2.6  Um breve panorama das pesquisas sobre liderança 

 

 

As pesquisas sobre o fenômeno da liderança também refletem a multiplicidade de 

abordagens existentes. Muitas pesquisas focam na natureza da liderança, buscando explicar 

sua constituição, como, por exemplo, Crossan e Mazutis (2008), que afirmam que o discurso 

sobre liderança está quase que totalmente focado na liderança das outras pessoas e, 

eventualmente, da organização como um todo, não havendo muita atenção para o que elas 

sustentam ser o componente mais integral da liderança: a liderança de si mesmo (Leadership 

of Self). O domínio da liderança nesses três níveis - Eu, Outros e Organização, podendo-se 

incluir ainda um quarto nível, o da Sociedade – constitui-se naquilo que as autoras chamam de 

Liderança Transcendente. Ainda segundo essas autoras, dada a crescente complexidade do 

atual contexto corporativo, a obtenção de um desempenho satisfatório no longo prazo depende 

da capacidade dos líderes de irem além do domínio das competências de liderança sobre as 

outras pessoas e sobre a organização, aprendendo também a liderar a si próprios, e tornando-

se assim líderes transcendentes.  

Já Van Vugt, Hogan e Kaise (2008) propõem a observação da liderança à luz da 

Teoria Evolucionária. Esses autores ponderam que a história da evolução do gênero humano 

fomentou a evolução dos conceitos de liderança e de followership, uma vez que a formação e 

a organização da vida em grupos favoreciam a sobrevivência em um ambiente bastante hostil, 
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caracterizando a seleção natural de Darwin. Nessa linha de raciocínio, mecanismos 

especializados de planejamento, comunicação, tomada de decisão em grupo, reconhecimento 

de competências, aprendizagem social e gestão de conflitos teriam contribuído para a 

emergência de uma psicologia específica de liderança e followership nos seres humanos. 

Outras pesquisas têm por objetivo investigar a relação entre a liderança e diversos 

outros aspectos cruciais para as organizações. Nessa linha se encontra o trabalho de García-

Morales, Lloréns-Montes e Verdú-Jover (2008), no qual esses autores investigam, teórica e 

empiricamente, de que maneira a percepção do líder sobre variáveis estratégicas relativas ao 

conhecimento (conhecimento latente, capacidade de absorção, conhecimento tácito e 

aprendizagem organizacional) e à inovação influencia a relação entre Liderança 

Transformacional e o desempenho organizacional. Para isso, os autores desenvolveram um 

modelo teórico que relaciona as variáveis citadas e testaram empiricamente esse modelo, 

utilizando dados de 408 organizações espanholas, distribuídas em quatro setores de atuação 

(Produção de alimentos, Manufatura, Construção e Serviços), a fim de preencher a lacuna de 

pesquisa relacionada à forma pela qual o líder transformacional exerce influência sobre o 

desempenho organizacional. Esse trabalho coloca a liderança transformacional sob análise, 

com foco em seus resultados para a organização (desempenho) e realiza essa análise de forma 

não-linear, considerando as influências mútuas de variáveis intermediárias relacionadas a 

temas bastante relevantes e emergentes nas organizações: o conhecimento e a inovação. O 

estudo da relação dessas variáveis justifica-se pelo fato de que a atual sociedade da 

informação e do conhecimento requer líderes capazes de confrontar a realidade, com base na 

criação de novos conhecimentos, e de fomentar a inovação para alcançar o aprimoramento do 

desempenho organizacional (GARCÍA-MORALES; LLORÉNS-MONTES; VERDÚ-

JOVER, 2008).  

Isidro-Filho e Guimarães (2008) também buscaram investigar como a liderança 

impacta outras variáveis organizacionais, mais especificamente, por meio da observação do 

fenômeno da Aprendizagem Organizacional. O foco desses pesquisadores foi buscar 

identificar que estilos de liderança predizem a ocorrência de mecanismos de aprendizagem 

nas organizações. Para tanto, os autores adotaram os conceitos da Teoria Situacional da 

Liderança, a qual propõe que o comportamento do líder pode ser basicamente de dois tipos, 

orientado para a tarefa ou orientado para o relacionamento, e que a escolha da melhor 
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abordagem leva em conta as peculiaridades de cada situação. Estes autores chegaram às 

seguintes conclusões: 

• A ocorrência de mecanismos de aprendizagem foi percebida como 

razoavelmente freqüente na organização pesquisada; 

• Os estilos de liderança adotados neste estudo foram percebidos, de forma 

geral, como presentes na organização pesquisada; 

• O fator Relacionamento foi o principal preditor de mecanismos de 

aprendizagem organizacional, mas também se verificou a existência de 

influência (em menor grau) do fator Tarefa na percepção de tais mecanismos; 

 

Outro autor cujo trabalho relacionou a liderança a outros importantes aspectos 

organizacionais foi Reis (2000), que buscou responder à seguinte questão: “De que maneira 

a utilização de feedbacks com múltiplas fontes em programas de desenvolvimento de 

lideranças pode contribuir com o incremento das práticas de liderança demandadas por 

uma organização?”. Para o desenvolvimento de sua pesquisa o autor adotou como método 

principal a pesquisa qualitativa com a utilização de estudo de caso, análise de documentos das 

empresas, entrevistas semiestruturadas e análise dos conteúdos dos feedbacks recebidos por 

gerentes e sócios, bem como dos planos de ação desenvolvidos pelos sócios. Como resultado 

de seu trabalho, de natureza eminentemente exploratória, o autor conseguiu ampliar a 

compreensão acerca dos feedbacks com múltiplas fontes, bem como de seu papel significativo 

no desenvolvimento de lideranças organizacionais. 

Ao longo dos últimos anos, alguns pesquisadores buscaram contribuir para a 

renovação do paradigma da liderança, sobretudo questionando os modelos de liderança 

alicerçados na figura do líder-herói – aquele que “tudo sabe, tudo vê e tudo suporta” -, bem 

como buscaram construir ferramentas para avaliação e diagnóstico da liderança, segundo suas 

propostas de novos paradigmas. Nessa linha pode-se destacar o estudo de Alimo-Metcalfe e 

Alban-Metcalfe (2005), no qual os autores afirmam haver uma insatisfação gerada pelos 

estudos sobre liderança realizados até a década de 70, os quais se limitam à discussão sobre 

equilíbrio entre pessoas e tarefas. Dessa insatisfação resultou a emergência de uma nova 

abordagem para o estudo do tema, conhecida como “Novo Paradigma” ou “Nova Liderança”, 

a qual está relacionada a teorias como “Liderança Carismática”, “Liderança Visionária” e 

“Liderança Transformacional”. Contudo, esses autores declaram sua inquietude para com a 
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aceitação quase que inconteste de um corpo de conhecimentos sobre liderança, cuja 

composição é quase que totalmente formada por modelos originados nos Estados Unidos. 

Eles afirmam ainda que as pesquisas americanas acerca do novo paradigma transformacional 

são baseadas, em sua maioria, na observação de altos executivos e que seria importante 

distinguir entre modelos construídos a partir de percepções colhidas em todos os níveis 

organizacionais sobre os gerentes do alto escalão (líderes distantes) e modelos gerados a partir 

da investigação de percepções sobre os gerentes imediatos (líderes próximos). Os autores 

pontuam ainda a preocupação existente na literatura com relação aos perigos da liderança 

carismática, a qual poderia resultar em uma devoção cega por parte dos liderados para com a 

imagem do líder heroico que essa abordagem costuma construir. Por fim, os autores afirmam 

que os conceitos e modelos constituintes do “Novo Paradigma” foram desenvolvidos há cerca 

de 20 anos e que já seria tempo de reavaliá-los à luz do contexto desse início de século XXI. 

A pesquisa de Alimo-Metcalfe e Alban-Metcalfe (2005), conduzida junto a organizações 

britânicas e com base na “Grounded Theory” (Teoria fundamentada em Dados) e na “Facet 

Theory” (Teoria das facetas), resultou na emergência de seis fatores relacionados a uma nova 

visão da liderança. Estes fatores foram analisados pelos autores, comparando-os com outros 

modelos pré-existentes, sobretudo com o modelo Multifactor Leadership Questionnarie 

(MLQ) de Avolio e Bass (2007). Como resultado de sua pesquisa, os autores apontam a 

existência de diferenças significativas entre as dimensões da Liderança Transformacional 

propostas em seu estudo e aquelas propostas nos modelos americanos, sobretudo no que diz 

respeito à importância do “Carisma”, que é central nos modelos americanos e apenas 

secundário no estudo britânico. Outra diferença identificada diz respeito ao forte senso de 

proximidade, abertura, humildade e vulnerabilidade presente na abordagem britânica de 

liderança. Essa abordagem aponta fortemente para os conceitos presentes na teoria da 

Liderança Servidora. Além disso, deste trabalho resultou o desenvolvimento do 

Transformational Leadership Questionnaire (TLQ), “um instrumento que mede cada um dos 

atributos, tanto da Liderança transformacional quando da Liderança servidora e dessa forma 

provê uma ferramenta robusta para o diagnóstico e a avaliação dos comportamentos e 

qualidades necessárias aos líderes atuais e futuros” (ALIMO-METCALFE; ALBAN-

METCALFE, 2005). 

Ainda na esteira dos estudos que buscam questionar e repensar os pressupostos 

subjacentes da liderança está posicionado o trabalho de Bolden e Gosling (2006), o qual 
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investiga as lacunas nos modelos de competências aplicados à liderança, por meio de uma 

análise semântica de vários frameworks de competências. A partir dessa análise, os autores 

concluem que esses frameworks promovem, de maneira geral, uma visão limitada da teoria de 

liderança transformacional, pois mesmo buscando ir além da mera definição de 

comportamentos para também considerar algumas qualidades cognitivas, afetivas e 

interpessoais do líder, isso não seria realizado de forma efetiva, e o líder ainda seria 

apresentado como portador de uma série de traços, qualidades e comportamentos, os quais ele 

poderia simplesmente aplicar em qualquer contexto que fosse necessário, sem maiores 

dificuldades, ou seja, claramente representando uma visão heroica do líder (BOLDEN; 

GOSLING, 2006). 

Como já foi mencionado acima, em que pese o fato de que as pesquisas sobre 

liderança são relativamente recentes, já são várias as vertentes existentes nesses estudos, 

resultando na construção de um significativo conjunto de abordagens para observação do 

instigante fenômeno da liderança. Desde as teorias mais tradicionais, como a Teoria dos 

Traços, a Teoria Comportamental e a Teoria Situacional, até concepções mais recentes como 

a Liderança Carismática, a Liderança Transformacional, a Liderança Servidora, e até mesmo 

o pouquíssimo explorado conceito de Followership, o qual parte da premissa de que os 

liderados são tão importantes quanto os líderes, e que liderados mais eficientes geram líderes 

melhores (KELLERMAN, 2009), todas as abordagens possuem em comum o fato de 

buscarem, de uma forma ou de outra, aprofundar o entendimento sobre a liderança, bem como 

sobre formas mais efetivas de aplicá-la em prol do aprimoramento do desempenho 

organizacional. 

Uma forte evidência das significativas mudanças que vêm ocorrendo nos estudos de 

liderança vem do trabalho de Avolio, Walumbwa e Weber (2009), os quais realizaram uma 

ampla revisão da literatura, a partir da qual apresentaram os seguintes apontamentos: 

• O campo da liderança está evoluindo para uma visão mais holística acerca 

desse fenômeno; 

• Formas mais positivas de liderança estão sendo integradas à literatura; 

• Uma crescente atenção tem sido dedicada ao exame de como a liderança 

impacta os resultados intermediários e finais; 

• Os liderados estão se tornando parte integrante do dinâmico sistema da 

liderança; 
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• Existe um crescente interesse com relação ao fatores que verdadeiramente 

contribuem para o desenvolvimento da liderança; 

• A liderança eletrônica (e-leadership) está se tornando mais comum na 

dinâmica de trabalho das organizações; 

• Mais e mais a liderança tem sido distribuída e compartilhada nas organizações; 

• A liderança tem sido vista como uma dinâmica complexa e emergente nas 

organizações. 

 

Como evidencia diretamente uma das proposições acima, os processos que compõem a 

liderança têm sido cada vez mais executados de forma distribuída e/ou compartilhada entre as 

pessoas que fazem parte de uma equipe ou organização.  

 

 

1.3  LIDERANÇA COMPARTILHADA 

 

 

As seções anteriores demonstram apenas uma parte da grande variedade de 

abordagens utilizadas na busca do desenvolvimento e da maturidade dos processos de 

liderança ao longo dos últimos anos. Cada nova teoria proposta teve por intento básico suprir 

as deficiências das abordagens anteriores, bem como se adequar ao contexto histórico e social 

vigente à sua época, sempre no anseio de prover um arcabouço conceitual e prático capaz de 

contribuir para o aumento da efetividade dos líderes em seus contextos de atuação. Com a 

Liderança Compartilhada isso não é diferente, uma vez que seus conceitos e distinções 

buscam colocar a liderança em sintonia com um mundo que vive uma crescente aceleração 

dos processos de mudança e cuja complexidade se tornou característica marcante de todos os 

sistemas que se entrelaçam e compõem a sociedade. É neste cenário quase caóque surge a 

Liderança Compartilhada, caracterizada como “um processo de influência interativo e 

dinâmico entre indivíduos em grupos, por meio dos quais o objetivo é liderar uns aos outros 

no alcance dos objetivos do grupo ou organizacionais, ou ambos” (PEARCE; CONGER, 

2003). 

Historicamente, a liderança tem sido conceituada em torno de um único indivíduo – o 

líder – e do relacionamento deste indivíduo com seus subordinados ou liderados. Este 
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relacionamento entre líder e liderados tem sido de influência vertical, de cima para baixo. Este 

cenário se confirma nas palavras de Echeverría (1999), o qual afirma que “na empresa 

tradicional, a informação flui verticalmente: reporta-se de baixo para cima e se ordena de 

cima para baixo”. Como resultado, o campo de pesquisa da liderança tem focado sua atenção 

sobre os comportamentos, modelos mentais e ação do “líder” nas equipes e organizações 

(PEARCE; CONGER, 2003). Mas recentemente, essa concepção tradicional tem sido 

questionada e uma nova abordagem para observação e compreensão do fenômeno da 

liderança tem emergido. Segundo Pearce e Conger (2003), trata-se de uma abordagem que 

considera a liderança como uma atividade que pode ser compartilhada ou distribuída entre os 

membros de um grupo ou organização e, dependendo da demandas de cada situação, pessoas 

que não ocupam posições formais de liderança poderiam surgir como líderes naquele 

momento, para depois retornar a posição de liderados, permitindo a outros que assumissem a 

liderança. 

Algumas forças têm impulsionado a abordagem compartilhada da liderança como uma 

alternativa, não apenas viável, mas bastante adequada ao enfrentamento do turbulento cenário 

no qual operam nossas organizações. Dentre essas forças, Pearce, Manz e Sims Jr. (2009) 

destacam: 

• Os gestores estão se tornando mais conscientes de que raramente possuem 

todas as informações necessárias para tomar as melhores decisões; 

• Existe uma pressão por respostas cada vez mais rápidas por parte dos 

administradores; 

• A crescente complexidade das atividades a cargo dos líderes organizacionais. 

 

A grande diferença entre a Liderança Compartilhada e os modelos anteriores de 

liderança reside no fato de que, ao se compartilhar a liderança, os processos de influência vão 

além da conhecida influência top-down, exercida, exclusiva e unilateralmente, pelos líderes 

formais sobre seus subordinados. Ao contrário, esta abordagem prevê que a liderança seja 

amplamente distribuída entre vários indivíduos ao invés de estar centralizada nas mãos de 

uma única pessoa, o líder formal, que exerce um papel superior em relação aos demais. 

(PEACER, CONGER, 2003). 

As premissas basilares desta teoria são a de que a liderança é uma atividade que pode 

ser compartilhada ou distribuída entre os membros de um grupo ou de uma organização e a de 
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que ela não é (pelo menos, não mais) determinada pelas posições formais de autoridade, mas 

sim pela capacidade de cada indivíduo em exercer influência sobre seus colegas e também 

pelas necessidades de liderança apresentadas pela equipe em um dado momento. Tais 

premissas colocam a Teoria da Liderança Compartilhada em posição contraposta aos 

tradicionais pressupostos de comando e controle, construídos e solidificados ao longo da Era 

Industrial, os quais ainda são largamente utilizados nas organizações em pleno avançar do 

século XXI. 

 

 

1.3.1  As bases de uma abordagem compartilhada 

 

 

Em que pese a forte contraposição dos conceitos que alicerçam a Liderança 

Compartilhada e dos pressupostos que sustentaram e ainda sustentam as práticas de gestão 

surgidas na Era Industrial, desde o início do século XX começaram a surgir os primeiros 

sinais ou, nas palavras de Pearce e Conger (2003), os primeiros “flertes” entre as pesquisas na 

área de gestão e os conceitos relacionados ao compartilhamento da liderança. Um exemplo 

desses sinais foi a introdução do conceito chamado de Lei da Situação (Law of the situation), 

por Mary Parker Follet (1924, apud PEARCE; CONGER, 2003), a qual propõe que ao invés 

de simplesmente seguir o líder com autoridade formal em qualquer que seja a situação, as 

pessoas deveriam seguir a pessoa cuja liderança estivesse fundamentada no maior 

conhecimento, em função de cada situação específica. Contudo, essa ideia foi sumariamente 

ignorada, sobretudo em função das contingências da época. 

Outro sinal do surgimento de conceitos relativos à liderança compartilhada foi a 

proposição de Bowers e Seashore (1966, apud PEARCE; CONGER, 2003) do conceito de 

Liderança Mútua (Mutual leadership), evidenciado por meio de um estudo empírico em 

empresas de seguridade, o qual demonstrou que os processos de influência da liderança 

poderiam ocorrem entre os pares e que esta fonte de liderança poderia impactar positivamente 

os resultados organizacionais. 

Entre as décadas de 1930 e 1960, pelo menos outras seis teorias contribuíram para a 

formação das bases para o nosso atual entendimento do que vem a ser a Liderança 

Compartilhada. Essas teorias são brevemente descritas por Pearce e Conger (2003): 
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• Relações Humanas e Perspectivas Sociais dos Sistemas: o maior avanço 

ocorrido nos anos 30 em relação à gestão das organizações foi a adoção de uma 

visão social da vida organizacional. As relações entre líderes e liderados 

ganharam um novo significado, a partir da então recente ênfase nas dinâmicas 

interpessoais no ambiente de trabalho. Dessa forma, passar a se atentar para as 

necessidades psicológicas dos funcionários se constituiu em um importante 

passo na articulação da Liderança Compartilhada como uma alternativa 

organizacional, uma vez que abriu a possibilidade para que a atividade da 

liderança deixasse de ser vista como um mero ato unidirecional do líder para os 

liderados, para ser observado como um processo mais complexo, no qual os 

liderados e suas necessidades também pudessem influenciar o líder; 

• Diferenciação de papéis em grupos: Por meio da articulação de 19 distintos 

papéis, passíveis de serem desempenhados pelos membros de uma equipe de 

trabalho, Benne e Sheats (1948, apud PEARCE e CONGER, 2003) 

apresentaram esta abordagem que fez surgir a possibilidade de que membros 

de um grupo desempenhassem papéis tão críticos quanto aqueles executados 

pelo líder do grupo. Como vários dos papéis mapeados poderiam ser 

considerados inerentes ao líder, a liderança poderia deixar de ser vista como 

unidirecional para ser considerada como um processo recíproco. A grande 

contribuição deste trabalho foi a identificação do potencial para diferentes tipos 

de influência, originados de diferentes membros de um grupo, para além do 

líder formalmente estabelecido, abrindo assim a porta para a realização de 

estudos sobre Liderança Compartilhada dentro de grupos, por meio da noção 

de múltiplos papéis; 

• Co-Liderança: Esta abordagem foca, primordialmente, em situações nas quais 

dois indivíduos compartilham simultaneamente uma única posição de liderança 

e, apesar de estar relacionada a distinções um pouco diferentes, pode ser 

considerada como um tipo especial de Liderança Compartilhada; 

• Teoria da Troca Social: Esta abordagem defende que as pessoas entram nos 

relacionamentos sociais esperando por algum tipo de “ganho” social, mas 

também preparadas para algum tipo de “custo” social e seu foco está na 

compreensão das trocas de recompensas e punições que tem lugar quando as 
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pessoas interagem. A essência dessa teoria, assim como sua relação com a 

Liderança Compartilhada, reside no fato de que ela sugere que os processos de 

influência estão inseridos na maioria das interações sociais e, sendo assim, a 

influência não é uma prerrogativa apenas dos líderes formais, mas está 

amplamente distribuída entre os demais membros dos grupos; 

• Gestão por Objetivos e Definição Participativa de Metas: A Gestão por 

Objetivos é uma técnica útil para envolver os indivíduos no alcance dos 

propósitos organizacionais. A essência desta abordagem é que líderes e 

liderados se comprometam ativamente com o processo de articulação dos 

objetivos que deverão ser buscados pelos liderados. Dessa forma, o líder não é 

mais a única fonte de definição dos objetivos dos liderados, ao contrário, esta 

passa a ser uma atividade compartilhada, algo que está em forte consonância 

com o modelo proposto pela Liderança Compartilhada; 

• Liderança Emergente: Desenvolvida por Hollander (1961, apud PEARCE e 

CONGER, 2003), esta abordagem se refere ao fenômeno da seleção do líder 

pelos membros do grupo. Em que pese o fato de que a liderança emergente 

ainda mantém seu foco na seleção de um líder formal, pode-se identificar uma 

forte conexão com os conceitos de Liderança Compartilhada, na medida em 

que esta se ocupa, entre outros aspectos, da emergência em série de múltiplos 

líderes ao longo da vida de uma equipe. 

 

A partir da década de 70 houve uma ampliação das pesquisas relacionadas a temas que 

se constituem hoje na base dos conceitos que suportam a Liderança Compartilhada. Tais 

temas também são brevemente revisados por Pearce e Conger (2003): 

• Teoria das Expectativas de estado e Teoria das trocas entre membros da 

equipe: A teoria das expectativas de estado sugere que os membros da equipe 

desenvolvem ideias sobre a situação dos demais membros da equipe. A partir 

da elaboração dessa ideia e de sua integração à teoria das trocas entre líder e 

liderados, surgiu a teoria das trocas entre os membros da equipe, a qual foca na 

qualidade das interações entre todos os membros da equipe e baseia-se na 

premissa de que a qualidade das interações dos indivíduos estaria 

positivamente relacionada com seu status dentro da equipe. Dessa forma, os 
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membros de uma equipe (para além de seu líder) poderiam adquirir um grau de 

status capaz de influenciar a equipe como um todo; 

• Processo decisório participativo: As ideias que compõem o modelo de 

participação do líder, descritas dentre as teorias contingenciais, apresentadas na 

seção 1.3.3 acima, buscam identificar e descrever situações nas quais a 

Liderança Compartilhada, concretizada sob a forma de participação dos 

liderados nos processos decisórios, se mostra mais ou menos efetiva em 

relação às formas mais diretivas de liderança verticalizada; 

• Conexão Vertical-Dual/Trocas Líder/Membros: Esta teoria sugere que o líder 

precisa variar seu estilo em função de seus diferentes liderados. Em outras 

palavras, os liderados influenciam a forma como o líder se comporta; 

• Substitutos para a Liderança: Esta abordagem sugere que certas condições, tais 

como trabalho bastante rotineiro ou altamente padronizado, podem servir como 

substitutos para as fontes sociais da liderança. Nessa linha de raciocínio, poder-

se-ia imaginar que a Liderança Compartilhada poderia servir como um 

substituto para a liderança formalmente estabelecida; 

• Auto Liderança e Auto Gestão em equipes: Na esteira da abordagem de 

substitutos para a liderança surge a abordagem da auto liderança, a qual parte 

da premissa de que, quanto mais os liderados tenham conhecimento das 

necessidades organizacionais, possuam as habilidades adequadas ao exercício 

de suas atividades e estejam motivados para se engajar em atividade 

produtivas, então a auto liderança poderia minimizar a necessidade de 

supervisão, direção e controle. Se este argumento for lançado ao nível da 

equipes, poder-se-ia imaginar que a Liderança Compartilhada funcionaria da 

mesma forma. 

• Followership: Esta recente linha de investigação nas pesquisas sobre liderança 

tem seu foco centrado no papel exercido pelos liderados nos processos que 

caracterizam a liderança, invertendo o tradicional fluxo de influência top-down 

(do líder para os liderados) e propondo a observação de um fluxo down-top 

(dos liderados para o líder).  

• Empowerment: O conceito de empowerment enfatiza a descentralização do 

poder, tradicionalmente concentrado no topo da cadeia organizacional. A 
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premissa basilar dessa abordagem é a de que os indivíduos que lidam 

cotidianamente com as diversas situações são os que estariam mais 

qualificados para tomar as decisões relacionadas a essas situações. Convém 

salientar que a Liderança Compartilhada não se limita ao empowerment dos 

indivíduos de uma equipe, uma vez que o verdadeiro compartilhamento da 

liderança só ocorre na medida em que os membros da equipe se comprometem 

ativamente com os processos de liderança. Neste sentido, o empowerment é 

condição necessária, porém não suficiente, para que a Liderança 

Compartilhada seja desenvolvida e demonstrada pelas equipes; 

• Cognição Compartilhada: A cognição compartilhada refere-se ao quanto os 

membros de uma equipe possuem modelos mentais compatíveis com relação 

aos aspectos mais relevantes de seus ambientes externo e interno. 

• Liderança Conectiva: Esta abordagem está relacionada com a capacidade dos 

líderes para desenvolverem conexões interpessoais tanto dentro da equipe 

quanto nas redes externas de relacionamento. 

 

Todas as abordagens e conceitos acima contribuíram sobremaneira para o 

desenvolvimento das bases sobre as quais se estruturam os conceitos (ainda em construção) da 

Liderança Compartilhada. Cada uma das teorias expostas, à sua maneira, serviu para 

questionar o tradicional modelo de liderança centralizada e vertical e apontar para a existência 

de alternativas mais distribuídas e socializadas para a execução dos processos de liderança. 

Ao se explorar o referencial teórico relativo à liderança compartilhada, são 

encontrados alguns marcos que delimitam bem as características que diferenciam este nova 

abordagem de liderança de suas predecessoras mais tradicionais. Dentre esses marcos, 

destacam-se a percepção que as pessoas têm acerca do fenômeno da liderança, a motivação 

que essas pessoas demonstram com relação à participação nos processos que constituem a 

liderança, a autoimagem que esses indivíduos mantêm, além das formas como o poder se 

constitui no grupo ou organização. 
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1.3.2  Percepção acerca da Liderança 

 

 

 Segundo Fletcher e Käufer (2003), três mudanças são fundamentais para viabilizar a 

transformação subjacente à abordagem da Liderança Compartilhada. Em primeiro lugar, a 

liderança precisa passar a ser vista como uma cadeia de processos distribuídos e 

interdependentes, os quais podem e devem ser realizados por pessoas em todos os níveis da 

estrutura organizacional. Essas pessoas devem compartilhar responsabilidades e empregar 

seus conhecimentos em prol dos melhores resultados para a organização. Em segundo lugar, 

faz-se necessária uma maior compreensão da ênfase que Liderança Compartilhada coloca 

sobre a caracterização social dos processos de liderança. Nesse sentido, a Liderança 

Compartilhada é delineada como uma atividade dinâmica, multidirecional e coletiva que, 

como toda ação e construção de significado humano, está inserida no contexto no qual ela 

ocorre (LAVE; WENGER, 1991; SUCHMAN, 1987 apud FRETCHER; KÄUFER, 2003), ou 

seja, a Liderança Compartilhada está inserida em um contexto de intensa interação social, o 

qual está relacionado a conceitos como igualdade, colaboração e relações menos 

hierarquizadas entre líderes e liderados. E, por fim, a terceira mudança preconizada por 

Fletcher e Käufer (2003) diz respeito ao fato de que a liderança precisa passar a ser vista 

como um processo de aprendizagem, uma vez que os tipos de interação que caracterizam a 

abordagem da Liderança Compartilhada se diferenciam de outros tipos de interação 

justamente pela capacidade de produzir aprendizado mútuo, entendimento compartilhado e, 

em muitos casos, ações efetivas. Dessa forma, faz-se necessária a compreensão de que a 

liderança depende não apenas da capacidade de um indivíduo para aprender, questionar 

pressupostos e compreender conceitos, mas principalmente da capacidade de criação de 

contextos nos quais o aprendizado coletivo/organizacional seja facilitado. 

 Pode-se afirmar que a abordagem da Liderança Compartilhada re-concebe o “quem” e 

o “onde” da liderança, focando na necessidade de redistribuição das tarefas e 

responsabilidades ao longo de toda a hierarquia organizacional. Essa abordagem também re-

concebe o “o que” da liderança, articulando-a como um processo social que ocorre nas e por 

meio das interações sociais. Além disso, ela também articula o “como” da liderança, por meio 

do foco nas capacidades e habilidades necessárias para criação de condições nas quais a 

aprendizagem coletiva possa ocorrer (FLETCHER; KÄUFER, 2003). 
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1.3.3  Motivação para a participação 

 

 

Para que haja, de fato, o compartilhamento da liderança, faz-se necessário o 

envolvimento das pessoas que fazem parte da equipe ou da organização como um todo nas 

atividades e processos tradicionalmente de responsabilidade exclusiva dos líderes 

formalmente estabelecidos, ou seja, faz-se necessária a participação dos liderados, junto com 

os líderes formais, nos processos de liderança. Uma parcela considerável desses processos 

está relacionada à tomada de decisão, o que Yukl (2008) afirma ser uma das mais importantes 

funções exercidas pelos líderes. Esse mesmo autor ainda sustenta que a liderança 

compartilhada envolve, entre outros fatores, os esforços realizados pelos líderes formais no 

sentido de encorajar e facilitar a participação de outras pessoas nos processos decisórios. Tal 

participação só pode ocorrer com naturalidade na medida em que se dê em uma via de mão 

dupla, na qual haja, de um lado, abertura e encorajamento por parte dos líderes formais e, de 

outro, a real motivação dos liderados em se envolver e assumir responsabilidades para além 

daquelas normalmente a eles designadas. 

Considerando a importância atribuída aos processos decisórios, no contexto da 

liderança, Yukl (2008) apresenta ainda a seguinte tipologia de processos decisórios, a qual, 

segundo ele, é bastante aceita e utilizada pelos teóricos e estudiosos do assunto: 

1. Decisão autocrática: O líder formal toma a decisão sozinho, sem pedir a 

opinião, nem sequer sugestões de outras pessoas e, dessa forma, essas pessoas 

não possuem influência direta sobre a decisão e não há participação. 

2. Consulta: O líder formal pede a opinião e pergunta pelas ideias das outras 

pessoas para então tomar a decisão sozinho, contudo, somente após considerar 

seriamente as sugestões e preocupações recebidas. 

3. Decisão conjunta: O líder formal se reúne com as outras pessoas para discutir a 

situação ou problema em questão e, juntos, tomam a decisão, de forma que o 

líder formal não possui mais influência do que nenhum outro participante sobre 

a decisão final. 

4. Delegação: O líder formal concede a um indivíduo ou a um grupo a autoridade 

e a correspondente responsabilidade pela tomada de decisão. Usualmente, esse 
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líder especifica os limites dentro dos quais a decisão precisa se enquadrar e 

pode ainda exigir ou não prévia aprovação antes da implementação da decisão. 

 

São vários os potenciais benefícios oferecidos pelo aumento da participação nos 

processos de liderança, dentre os quais se destacam o potencial aumento na qualidade das 

decisões, o potencial aumento da aceitação da decisão por parte dos envolvidos, a melhoria da 

satisfação das pessoas com relação ao processo decisório e o desenvolvimento/aprimoramento 

das habilidades de participação (YUKL, 2008). Em que pese a atraente lista de potenciais 

benefícios advindos de uma maior participação, é preciso considerar que nem sempre as 

pessoas terão motivação para participar. Yukl (2008) exemplifica algumas situações que 

podem vir a inibir essa motivação: a visão de que a tomada de decisão é uma responsabilidade 

exclusiva do líder formal ou uma eventual sobrecarga de trabalho. 

A delegação é, sem dúvida, um tipo bem especial de participação, na medida em que 

envolve a designação de considerável nível de responsabilidade aos liderados, bem como da 

autoridade necessária para agir. Seja qual for o nível de delegação adotado, esta prática 

sempre envolve algum grau de compartilhamento de poder entre o líder e seus liderados e 

pode se configurar em uma forma efetiva de formação de novos talentos para ocupar posições 

de liderança formal. 

 

 

1.3.4  Auto-imagem: ‘Eu independente’ versus ‘Eu que se caracteriza na relação com os 

outros’ 

 

 

O conceito do ‘eu’ subjacente a muitas teorias relacionadas às interações humanas – 

em especial das interações humanas na realização do trabalho – é muito caracterizado por 

modelos que dão ênfase à independência, à autonomia, à individualização e a uma visão de 

desenvolvimento humano como um processo de separação no qual a independência e a auto-

suficiência são vistas como prova de maturidade (PEARCE; CONGER, 2003). Esse conceito 

do ‘eu’, individualizado, isolado e auto-suficiente foi objeto de questionamento por parte de 

vários autores (MILLER, 1976; SURREY, 1985; MILLER & STIVER, 1997 apud PEARCE; 

CONGER, 2003) os quais acabaram por apresentar uma visão mais relacional do ‘eu’, o 
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chamado ‘eu em relação’. Para esses autores, a distinção mais objetiva entre esses dois 

conceitos é a de que o ‘eu isolado’ estaria em uma jornada rumo à independência, enquanto o 

‘eu em relação’ estaria em uma jornada rumo à interdependência. 

Convém salientar que essa dicotomia “eu isolado” versus “eu em relação” encontra 

equivalência em uma das três dimensões bipolares utilizadas por Losada (1999, apud 

ARAÚJO, 2004) para codificação dos atos da fala de 60 equipes reunidas para realizar 

atividades de planejamento. Uma das principais descobertas resultantes deste trabalho foi a de 

que o grau de conectividade de uma equipe, medida pelo número e força das correlações-

cruzadas entre os participantes, é uma excelente forma de predizer o desempenho de uma 

equipe (LOSADA, 1999 apud ARAÚJO, 2004). 

A Liderança Compartilhada pressupõe uma mudança significativa no modelo mental 

tradicional, deixando-se de lado a visão de um ‘eu’ isolado e adotando-se a perspectiva de um 

‘eu’ que se caracteriza e constrói sua identidade também por meio das interações com as 

outras pessoas. 

 

 

1.3.5  Constituição do poder 

 

 

A capacidade de influência é a essência da liderança e, segundo Yukl (2008), o poder 

pode ser caracterizado como a capacidade absoluta de um agente individual de influenciar o 

comportamento ou atitudes de uma ou mais pessoas-alvo em um determinado momento. 

Ainda segundo Yukl (2008), uma tentativa de influência sobre outros indivíduos pode 

apresentar vários resultados diferentes, entre eles, o pleno comprometimento, a mera 

aceitação ou até mesmo a forte resistência. 

Várias são as fontes a partir das quais pode emergir o poder dos líderes nas 

organizações e na sociedade e, dentre elas, Yukl (2008) destaca as seguintes: 

• Poder legítimo: trata-se do poder advindo da tradicional estrutura 

organizacional, ou seja, quanto maior a posição e o status do líder, maior seu 

poder, o qual, em geral traz como resultado a mera aceitação e obediência por 

parte dos liderados; 
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• Poder de recompensa: trata-se do poder que emerge da percepção, por parte 

dos liderados, de que o líder possui controle sobre importantes fontes de 

recompensa, as quais são almejadas por esses liderados. Dessa forma, o poder 

de recompensa reside, em grande parte, sobre a autoridade formal para alocar 

recursos e recompensas. Esse tipo de poder também tem como resultado mais 

provável a aceitação e não o verdadeiro comprometimento. Além disso, 

quando as recompensas, sobretudo as materiais, são utilizadas com muita 

frequência, as pessoas podem passar a enxergar seu relacionamento com o líder 

como puramente econômico e esperar que toda solicitação esteja atrelada a 

uma recompensa. Esta é, sem dúvida, a mais forte crítica à abordagem da 

liderança transacional; 

• Poder coercitivo: Na mesma linha do poder de recompensa, mas posicionado 

no outro extremo, encontra-se o poder coercitivo, o qual está baseado na 

autoridade do líder sobre a aplicação de punições aos liderados. Tais punições 

podem assumir várias formas, dependendo do tipo de organização, mas o fato é 

que o líder deve evitar lançar mão deste tipo de poder, relegando-o a situações 

de exceção, uma vez que sua utilização pode acarretar efeitos colaterais 

altamente indesejáveis como, por exemplo, a raiva, o ressentimento e, até 

mesmo, a retaliação. Dificilmente o poder coercitivo vai resultar em 

comprometimento, no máximo, o que se pode alcançar é a mera aceitação, 

alimentada pela emocionalidade do medo; 

• Poder de referência: Este tipo de poder deriva do desejo dos liderados em 

agradar ao líder, pelo qual possuem fortes sentimentos de afeição, admiração e 

lealdade. Dessa forma, o poder de referência está bastante relacionado ao 

caráter e à integridade do líder, bem como a sua capacidade de expressar 

preocupação com as necessidades e sentimentos das pessoas e é uma das 

principais bases para o exercício da Liderança Carismática. 

• Poder de expertise: o conhecimento e a capacidade para realização de 

atividades relevantes são, atualmente, em pleno avançar da dita era do 

conhecimento, grandes fontes de poder pessoal nas organizações. A forma 

mais convincente de demonstrar expertise é resolvendo problemas 

significativos, tomando decisões efetivas, provendo bons aconselhamentos e 
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conduzindo com sucesso projetos desafiadores e de elevada visibilidade. 

Contudo, apesar do grande poder que a expertise pode prover, é preciso cuidar 

para que ela não seja mais um problema, criando nichos de domínio de 

conhecimento, dos quais só participam apenas alguns indivíduos “eleitos”. 

Para isso é fundamental que a organização busque fomentar e estruturar 

práticas efetivas de compartilhamento de conhecimento entre todas as pessoas 

que a compõem; 

• Poder da informação: Outra importante fonte de poder é o controle sobre a 

informação. Tal controle, geralmente, está associado com a ocupação de 

posições estratégicas na estrutura da organização, ou seja, está mais 

relacionado com os líderes formais, mas, cada vez mais, pode também ser 

exercido pelos liderados, na medida em que estes possuam acesso exclusivo a 

informações importantes e necessárias aos seus líderes, propiciando assim 

condições favoráveis ao exercício do followership. 

• Poder ecológico: Trata-se do poder que advém do controle sobre o ambiente 

físico, tecnológico e sobre a organização do trabalho, o qual resulta na 

oportunidade de exercer influência sobre outras pessoas. Esse tipo de poder 

também pode emergir de outro fator ambiental extremamente importante, a 

cultura organizacional. 

 

Considerando a tipologia do poder acima exposta, entende-se, no contexto deste 

trabalho, que o poder de expertise e o poder da informação seriam mais favoráveis ao 

exercício de formas mais compartilhadas de liderança, enquanto o poder legítimo e o poder 

coercitivo estariam mais ligados a uma visão mais tradicional de liderança, centralizada e 

sustentada na figura do líder-herói-formal. 

Por fim, Yukl (2008) sustenta ainda que os líderes organizacionais mais efetivos são 

aqueles capazes de criar relacionamentos nos quais eles possuem forte influência sobre seus 

liderados, mas que também são receptivos e abertos a influência exercida por estes. Ou seja, 

ao invés de utilizar seu poder como ferramenta para ditar como as coisas devem ser feitas, 

esses líderes efetivos concedem poder (empowerment) aos membros de suas equipes e 

organizações a fim de que juntos, possam descobrir e implementar novas e melhores formas 

de se fazer as coisas. 
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1.4  A TEORIA U 

 

 

Scharmer (2010) introduz sua profunda e revolucionária Teoria U por meio de 

algumas instigantes questões, tais como “o que acontece na frente da tela completamente 

branca?” ou “o que impele o artista a fazer aquele primeiro traço?”. Segundo o autor, 

podemos observar o que os líderes fazem e como fazem, mas não podemos ver o lugar 

interior, a fonte a partir da qual as pessoas agem. A esse espaço interior, a partir do qual as 

pessoas originam e operacionalizam suas ações e que, geralmente, não é percebido, Scharmer 

(2010) chama de “ponto cego”. O ponto cego diz respeito àquela parte de nossa visão que 

normalmente não vemos. É o lugar interior ou a fonte a partir da qual uma pessoa ou um 

sistema social opera. Esse ponto cego está presente diariamente em todos os sistemas, mas 

está oculto, e é tarefa dos líderes observarem como ele se manifesta (SCHARMER, 2010). 

Convém salientar que os pontos cegos existem tanto nos indivíduos como nos grupos, nas 

organizações e até nas sociedades, e eles se revelam em nossas teorias e (pré)conceitos, sob a 

forma de premissas epistemológicas e ontológicas profundas. 

 Scharmer (2010) entende ainda que a mesma pessoa, na mesma situação, fazendo a 

mesma coisa pode produzir um resultado totalmente diferente, em função do local interior a 

partir do qual essa ação está vindo ou da qualidade de sua atenção. Para esse autor, a 

efetividade dos líderes no atual contexto de crescente complexidade e turbulência depende de 

que estes consigam descortinar e tratar seu ponto cego, deslocando então o lugar interior a 

partir do qual operam. E foi justamente pensando em uma forma de viabilizar o “dar-se conta” 

acerca desse ponto cego, bem como o seu reposicionamento, que Scharmer (2010) concebeu o 

movimento do “U”, o qual é representado pela figura 7. 
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Figura 7 – O U completo: seis pontos de inflexão 
Fonte: Scharmer (2010, p. 30). 

 

 A jornada do U se inicia com o RECUPERAR, que corresponde à forma mais comum 

de atuação no mundo e se limita a recolocar em prática modelos do passado, ou seja, ver o 

mundo por meio de hábitos e premissas previamente estabelecidos. A seguir, vem o 

SUSPENDER, que significa suspender os modelos mentais habituais com os quais operamos 

de forma automática, ou transparente. O próximo movimento de descida é o 

REDIRECIONAR, o qual está relacionado ao redirecionamento da atenção do “exterior” para 

o “interior”, desviando o foco dessa atenção para a fonte do processo mental. Por fim, temos o 

DEIXAR IR, que diz respeito ao desapego, a deixar ir embora as velhas identidades e 

intenções para permitir que algo novo venha a emergir em seu lugar. 

 Ao se completar o movimento de descida do U, surge então a possibilidade de 

conexão com o tal “ponto cego”, com o lugar interno a partir do qual o campo do futuro 

começa a surgir. Eis aí o que Scharmer (2010) chama de Presencing, termo cunhado a partir 

da combinação dos termos “Presence” (presença) e “Sensing” (sentir), e que significa 

conectar-se com a fonte da mais alta possibilidade futura e trazê-la para o agora. 

 A partir da base do U se iniciam então os movimentos ascendentes (lado direito do U). 

O primeiro deles é o DEIXAR VIR, que corresponde a aceitação do novo que começa a ser 
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observado após a passagem pela base do U. O segundo movimento ascendente é o de 

COLOCAR EM PRÁTICA, ou seja, cristalizar a visão e a intenção e vislumbrar o futuro que 

quer emergir. A seguir temos o CORPORIFICAR, o qual sugere colocar em prática a 

construção de um protótipo de ciclo rápido, a fim de concretizar e demonstrar o futuro que se 

deseja materializar. Por fim, o movimento do U se conclui com o REALIZAR, que 

corresponde à incorporação e institucionalização da nova realidade no contexto em que se 

insere. 

 A jornada proposta pela Teoria U está assentada em cinco ideias-chave ou 

proposições, as quais são assim expressas por SCHARMER (2010, p.31-37): 

I. Precisamos de uma nova tecnologia social baseada no afinamento de 

três instrumentos: sem uma nova tecnologia de liderança, os líderes estão 

fadados a não mudar seus campos de atuação e, assim, continuarem a fazer 

mais do mesmo. Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento de um 

novo tipo de tecnologia social, baseado em três instrumentos que cada 

pessoa já possui: uma mente aberta (capacidade de acessar a inteligência 

intelectual), um coração aberto (capacidade de acessar a inteligência 

emocional) e vontade aberta (capacidade de acessar o verdadeiro objetivo e 

o verdadeiro ‘Eu’); 

II. A ferramenta de liderança mais importante é o seu ‘Eu’: A segunda 

ideia-chave está relacionada à natureza de cada ser humano e ao 

reconhecimento de que não somos um, mas sim dois. Um ‘eu’ é a pessoa 

ou grupo que nos tornamos como resultado de uma jornada que se realizou 

no passado. O outro ‘Eu’ é a pessoa ou grupo que podemos nos tornar 

conforme viajamos rumo ao futuro. Quando nosso ‘eu’ e nosso ‘Eu’ 

começam a se comunicar, estabelecemos então um vínculo muito 

verdadeiro com nossa possibilidade mais alta de futuro, a qual pode então 

nos auxiliar e nos guiar na condução de situações nas quais somente a 

experiência do passado já não se mostra mais tão útil.  

III.  O trabalho interior do líder trata de encontrar e dominar três 

inimigos: Trilhar efetivamente a jornada do U requer o enfrentamento de, 

pelo menos, três inimigos, representados por três vozes interiores de 

resistência, as quais podem bloquear o avanço a territórios mais profundos. 



91	  

	  

	   	   	   	  

	  

O primeiro inimigo é a Voz do Julgamento (VOJ), a qual bloqueia a 

passagem para a mente aberta. A menos que a Voz do Julgamento seja 

afastada, não será possível avançar e ter acesso à verdadeira criatividade e 

presença. O segundo inimigo é chamado de Voz do Cinismo (VOC) e 

bloqueia a passagem para o coração aberto, causando um distanciamento 

que impede o indivíduo ou o grupo de alcançar seu verdadeiro ‘Eu’. Já o 

terceiro inimigo é a Voz do Medo (VOF – Voice of Fear) e impede o 

acesso para a vontade aberta. Essa voz busca impedir o movimento do 

“deixar ir” e pode se manifestar pelo medo de perder a segurança financeira 

ou pelo medo do isolamento ou até mesmo pelo medo da morte. No 

entanto, ser capaz de lidar efetivamente com a Voz do Medo faz parte da 

essência da liderança e é requisito para deixar ir o velho ‘eu’ e deixar vir o 

novo ‘Eu’; 

IV. O U é uma teoria de campo viva e não um processo mecânico linear: a 

Teoria U funciona como uma matriz, isto é, funciona como um todo 

integral e não como um processo linear. Dessa forma, os movimentos do U 

devem ser realizados simultaneamente e não em sequência. O U pode ser 

pensado como uma figura holográfica, na qual cada componente reflete o 

todo, ainda que de um modo muito específico e determinado; 

V. A ascensão do espaço social da emergência e da criação (o ciclo do 

Presencing) está conectada à morte e à transformação do espaço social 

da destruição (o ciclo da Ausência): De forma antagônica, mas também 

complementar, ao espaço do Presencing, existe também um espaço de 

destruição e ausência. Esses dois espaços interagem entre si e acabam por 

compor um movimento único, possibilitando assim que indivíduos e grupos 

possam transitar de um espaço para o outro a qualquer tempo, desde que se 

tornem conscientes de suas ações e, principalmente, do lugar interior a 

partir do qual elas se originam. 

 

A partir dos fundamentos basilares da Teoria U, acima expressos, Scharmer (2010) faz 

um link direto com o tema das conversações, propondo poderosas distinções relativas às ações 

ou campos conversacionais, apresentados sob a forma das seguintes premissas: (1) as 
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conversas se dão em padrões ou campos, e esses padrões de interação conversacional tendem 

a permanecer os mesmos; (2) há um conjunto muito limitado de padrões presentes nas 

conversas, a saber: Recuperação (campo 1), Debate (campo 2), Diálogo (Campo 3) e 

Presencing (campo 4). 

Os quatro campos diferem entre si quanto ao espaço interior em que a conversa é 

originada (SCHARMER, 2010, p.213-220): 

• Campo 1 – Recuperação (falar a partir do “que eles querem ouvir”): Atuar 

nessas conversas exige dos participantes conformismo para com o modelo 

dominante de troca de frases educadas entre si, não falando sobre o que 

realmente pensam; 

• Campo 2 – Debate (falar a partir do “que eu realmente penso”): A 

característica marcante das conversas do campo 2 é que os participantes falam 

o que pensam, abrindo-se para pontos de vista que desafiam os pressupostos 

dominantes; 

• Campo 3 – Diálogo (falar a partir do “ver a mim mesmo como parte do todo 

mais amplo”): Trata-se de um campo no qual predomina o questionamento 

aberto e apreciativo. Mover-se do debate (campo 2) para o diálogo (campo 3) 

requer uma profunda mudança na estrutura interior de atenção coletiva a partir 

da qual uma conversa é realizada. Os participantes, individualmente e em 

grupo, desenvolvem um observador interior capaz de reconhecer e redirecionar 

a forma de atuação e o foco de atenção. Quando isso ocorre, as pessoas passam 

então da mera defesa para o questionamento de seus próprios pontos de vista e 

começam a falar enxergando-se como parte do sistema em questão; 

• Campo 4 – Presencing (falar a partir do “que está se emergindo”): É muito 

difícil descrever este campo conversacional, mas Scharmer (2010) o 

caracteriza como um momento quase mágico, no qual o tempo diminui sua 

marcha e parece quase parar, e não há mais limites entre os participantes do 

diálogo, os quais passam a operar a partir de um campo comum. As conversas 

do campo 4 diferem do Diálogo (campo 3) não apenas em sua textura 

experimental, mas também quanto a dois resultados de longo prazo: um 

vínculo único, profundo, entre os participantes; e realizações bastante 

significativas, tanto para o grupo, quanto para os indivíduos que o compõem. 
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Scharmer (2010) propõe ainda um caminho evolutivo a ser trilhado passando pelos 

quatro campos conversacionais de forma a aprimorar gradualmente a qualidade das interações 

entre as pessoas e, dessa forma, utilizar todo o potencial generativo da linguagem. Esse autor 

sintetiza de forma brilhante a fantástica possibilidade que as conversas propiciam de guiar as 

pessoas ao exercício pleno do potencial individual e coletivo: 
Em essência, as conversas nos conectam ao poder da inteligência coletiva. As 
conversas podem ser meras sombras, frases vazias (recuperação). Elas podem nos 
conectar ao ponto de vista do outro (debate). Podem até mesmo nos conectar uns aos 
outros de forma mais profunda (diálogo). Ou podem nos conectar à nossa fonte 
profunda de criação coletiva e do mundo. Quando isso acontece, as conversas nos 
conectam a quem realmente somos (presencing). Ao operar a partir desse lugar mais 
profundo, começamos a atuar como instrumentos ou elementos de um todo que é 
mais amplo do que nosso próprio eu. Começamos a nos conectar aos ‘seres que nos 
rodeiam’. Começamos a operar a partir do que estamos passando, a partir do poder 
do agora. 

 

 Sobre este arcabouço conceitual, Scharmer (2008) faz uma conexão direta entre a 

liderança e as conversas, abordando também a efetividade da Escuta, a qual, segundo ele, é 

uma ferramenta primordial para o aprimoramento da habitual estrutura de atenção utilizada 

pelos líderes organizacionais. Nesse sentido, o autor sugere a seguinte tipologia de Escuta: 

• Escuta 1 - Recuperação: quando tudo o que você ouve confirma o que você 

já sabe; 

• Escuta 2 - Factual: você desliga a voz interior do julgamento e foca no que 

é diferente daquilo que você já sabe; 

• Escuta 3 - Empática: quando nós nos engajamos em um verdadeiro diálogo 

e prestamos cuidadosa atenção, então nós estamos nos tornando conscientes 

da profunda mudança no lugar a partir do qual nossa Escuta se origina.  

Tornamo-nos então capazes de olhar o mundo pelos olhos dos outros; 

• Escuta 4 - Generativa: é a Escuta que se origina de um campo emergente 

de possibilidades futuras e requer que acessemos nossa capacidade de nos 

conectarmos com as mais elevadas possibilidades que podem emergir.  

Scharmer (2009) aplica novamente os conceitos relativos à Teoria U quando apresenta 

uma série de proposições para a transformação do atual paradigma de desenvolvimento de 

lideranças. Segundo o autor, há muitas formas individuais e institucionais de se interpretar 

uma situação e várias ideias sobre o que deveria ser feito. Mas o que falta é uma visão e um 
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entendimento compartilhados que possibilite ao sistema como um todo mover-se mais 

rapidamente das ideias para a ação, o que, por sua vez, requer uma transformação das 

conversas dos tipos "recuperação" e "debate" em efetivos "diálogos" (e, quiçá, em momentos 

de “presença”), abrindo assim espaço para a ação coletiva. 

Ainda no contexto da Teoria U, Scharmer (2010, p.57) avança em seus pensamentos e 

proposições, abordando diretamente o modo de funcionamento da gestão tradicional e de seu 

pilar maior, o comando e controle: 
Enquanto a gestão consiste em “conseguir que as coisas sejam feitas”, a liderança 
consiste em criar e cultivar o contexto mais amplo – o terreno e o solo fértil comum 
– no qual as coisas possam acontecer. 
No começo, os líderes de negócios abraçavam uma abordagem baseada em diretivas: 
comando e controle. Eles estabeleciam agendas e objetivos claros projetados para 
mobilizar e guiar uma companhia inteira. Embora ninguém dissesse que esse tipo de 
liderança era obsoleto, tornava-se cada vez mais claro que algo mais era necessário 
para ter sucesso em nossos ambientes de trabalho complexos, dinâmicos e instáveis. 
Como você pode “comandar” e “controlar” quando as metas, os objetivos, questões 
e oportunidades mais importantes não são conhecidos de antemão, mas só tendem a 
emergir com o tempo? 

 

 Se a era industrial adotou como premissa para organização da empresa tradicional a 

maximização do desempenho por meio de estruturas organizacionais piramidais e do 

exercício pleno do comando e do controle, “no século XXI, as organizações têm de alcançar o  

máximo desempenho criando condições que lhes permitam liberar o poder de suas pessoas – 

não conduzindo-as, não gerenciando-as, mas coinspirando-as” (SCHARMER, 2010, p.57). 
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2  LIDERANÇA COMPARTILHADA: UMA REVISÃO AMPLIADA 

 

 

A fim de ampliar o escopo da revisão da literatura no que tange à liderança 

compartilhada, as buscas por artigos relacionados a esse construto foram realizadas fazendo 

uso das seguintes palavras-chave “Participative Leadership” e “Collective Leadership”, além 

do termo “Shared Leadership”.  

No que tange ao estudo da relação entre competências conversacionais e a liderança 

compartilhada, o trabalho de Lee-Davies, Kakabadse e Kakabadse (2007) merece destaque 

por apresentar vários pontos de intersecção entre esses dois construtos. A pesquisa desses 

autores parte da premissa de que a crescente velocidade das mudanças tem imposto às 

organizações e aos seus líderes cada vez mais pressão e exigido muita flexibilidade para se 

adaptar as novas e complexas demandas que se apresentam e, nesse contexto, confiar 

exclusivamente na figura tradicional do líder central e isolado pode se constituir em um sério 

risco para as organizações. Dessa forma, o caminho do compartilhamento da liderança se 

mostra como uma alternativa a ser considerada, e Lee-Davies, Kakabadse e Kakabadse (2007) 

propõem a utilização de um método chamado ‘Polylogue’ (conceito relacionado à ideia de 

múltiplos diálogos) como forma de promover a construção de uma abordagem compartilhada 

de liderança, envolvendo pessoas de todos os níveis hierárquicos da organização, interagindo 

por meio daquilo que os autores chamam de múltiplos diálogos. Lee-Davies, Kakabadse e 

Kakabadse (2007) afirmam que essa abordagem de múltiplos diálogos deve ser fortemente 

fomentada, fazendo parte, inclusive, da estratégia geral da organização, e que sua utilização é 

capaz de promover uma visão mais holística nos processos de tomada de decisão por 

incorporar uma ampla gama de opiniões. 

O referido trabalho também relaciona o exercício da liderança compartilhada às 

competências conversacionais específicas do escutar efetivo e do indagar produtivo ao afirmar 

que “[...] a prática do companheirismo [relativo ao exercício da liderança compartilhada] 

envolve a adoção e a valorização das opiniões das outras pessoas em uma robusta e aberta 

troca de informações em todos os níveis da organização” (LEE-DAVIES, KAKABADSE; 

KAKABADSE, 2007). Tal relação se configura na medida em que, como ficou evidenciado 

na seção de Revisão da Literatura do presente trabalho, tanto o escutar efetivo, quanto o 
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indagar produtivo são poderosas ferramentas para se compreender as opiniões e pressupostos 

das outras pessoas. 

 Ainda com relação ao trabalho de Lee-Davies, Kakabadse e Kakabadse (2007, p. 252), 

cabe destacar a afirmação de que: 
 

O Polylogue não é só uma troca de informações, mas também um processo de 
racionalização e refutação, bem como uma interação colaborativa e não competitiva, 
na qual ninguém tem de vencer o debate, mas sim tem de encontrar a melhor solução 
possível para seguir adiante. É preciso diferenciar as necessidades daqueles que 
tratam o diálogo como uma ferramenta para comunicar a mudança, informando, 
explicando, mitigando dúvidas e resistências, daqueles para os quais a mudança é 
um fenômeno que ocorre como resultado de uma “comunicação ativa” dentro do 
contexto organizacional da interação social. 

 

A afirmação acima contém ideias relacionadas ao conceito de poder gerador da 

linguagem (Echeverría, 2008), bem como à tipologia de campos conversacionais proposta por 

Scharmer (2010), pois cita o Debate como uma forma competitiva de conversação que 

rivaliza com abordagens mais colaborativas. 

Outra importante contribuição para a compreensão da relação entre competências 

conversacionais e a liderança compartilhada vem do trabalho de Friedrich et al. (2009), o qual 

tem como eixo principal a proposição de um amplo modelo conceitual de liderança 

compartilhada, representado pela figura 8, abaixo.  

Dentre as premissas subjacentes ao modelo proposto por Friedrich et al. (2009) está a 

de que a liderança compartilhada é um processo baseado em informação, e é por meio do 

compartilhamento de informações entre os membros da rede que essa abordagem de liderança 

emerge. 

O modelo proposto pelos autores é, como já foi dito, bastante amplo e contempla uma 

série de construtos, os quais interagem entre si formando uma complexa teia de influência 

mútua que intenta representar o fenômeno da liderança compartilhada. Dentre esses 

construtos constituintes do modelo proposto por Friedrich et al. (2009), alguns apresentam 

pontos de conexão com as conversas e suas competências relacionadas, como, por exemplo, o 

construto das “trocas entre líder e liderados”, o qual possui entre suas proposições o fomento 

ao contato entre os membros da equipe, apresentando assim uma potencial relação com as 

conversas, uma vez que, na concepção dos autores,  esse contato visa à colaboração e à 

participação nas atividades de tomada de decisão, processos que ocorrem por meio de 

conversações. Outra proposição associada ao construto das trocas entre líderes e liderados diz 



97	  

	  

	   	   	   	  

	  

respeito ao engajamento do líder no processo de criação de significado compartilhado, o qual 

é associado pelos autores à forma como as pessoas compreendem a si próprias, o seu trabalho 

e as outras pessoas envolvidas no seu trabalho, mantendo assim relação com as distinções 

relativas aos modelos mentais. 

 

 
Figura 8 – Framework para compreensão da Liderança Compartilhada 
Fonte: Friedrich et al. (2009) 
 

A comunicação surge como ponto central no modelo proposto por Friedrich et al. 

(2009), exercendo influência direta sobre grande parte dos demais elementos. Segundo os 

autores, esse construto aparece na literatura sob três formas principais: a comunicação 

bidirecional (exemplos: consulta, troca de feedbacks, compartilhamento de informações); a 

comunicação unidirecional (direção, entrega de significado, linguagem empática); e 

elementos logísticos da comunicação (modos e normas relativos à comunicação). Dentre essas 

formas, interessa para o escopo do presente trabalho a comunicação bidirecional, que mais se 

aproxima dos conceitos relativos às conversações aqui adotados. Nesse sentido, as consultas 
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aos membros da equipe, bem como a troca de feedbacks e o compartilhamento de 

informações, elencadas pelos autores como ações vinculadas à comunicação em sua forma 

bidirecional, podem ser relacionadas às competências conversacionais do expor e do indagar 

produtivo, assim como do escutar efetivo, na medida em que a efetividade de tais atividades 

depende fundamentalmente da compreensão mútua acerca das ideias e pressupostos 

subjacentes entre membros da equipe e que essas competências constituem-se em poderosas 

ferramentas para o alcance de tal compreensão.  

Outro construto componente do modelo de Friedrich et al. (2009) é o clima emocional 

da equipe, o qual, na visão dos autores, é diretamente influenciado pela forma como a 

liderança é exercida. Ao incluir as emoções em seu modelo de liderança compartilhada, 

Friedrich et al. (2009) acabam por estabelecer uma relação indireta entre a liderança 

compartilhada e as conversações, uma vez que, se recordarmos que os domínios constitutivos 

do ser humano (Linguagem, Corpo e Emocionalidade) propostos por Echeverría (2008) 

apresentam estreita relação entre si, parece coerente inferir que a emocionalidade presente em 

determinada equipe influenciará e será influenciada pelas conversações (linguagem) mantidas 

pelos membros dessa equipe. 

Ainda com relação ao construto do clima emocional da equipe, Friedrich et al. (2009) 

propõem que a percepção quanto à justiça ou injustiça dentro da equipe influencia os 

parâmetros de desempenho, bem como seu próprio clima emocional, repercutindo assim no 

modelo de liderança compartilhada proposto por esses autores. Convém lembrar que as 

percepções de indivíduos e grupos estão estreitamente relacionadas aos modelos mentais em 

uso e que, dessa forma, pode-se também aqui verificar um ponto de conexão entre os dois 

construtos que fundamentam este trabalho. 

Como já foi afirmado anteriormente no contexto do presente trabalho, as teorias e 

abordagens voltadas para a compreensão do fenômeno da liderança foram se sucedendo ao 

longo dos anos, com as abordagens mais novas sempre buscando preencher lacunas e 

endereçar questões deixadas pelas abordagens anteriores. Mas isso não significa que a 

emergência de uma nova teoria de liderança tenha invalidado ou eliminado todos os conceitos 

e distinções das teorias anteriores, ao contrário, trata-se mais de um movimento de 

complementariedade do que de substituição. Nesse sentido, Friedrich et al. (2009) incluem em 

seu modelo o construto das características e habilidades do líder, o qual está diretamente 

relacionado à pioneira teoria dos traços de liderança, e afirmam que “está claro que existem 
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certas características e habilidades associados à liderança efetiva”. Esses autores utilizam 

ainda uma tipologia de traços e habilidades constituída de três categorias principais: 

conceitual, interpessoal e técnica. Em que pese a relevância de cada uma dessas categorias, no 

escopo da presente pesquisa, interessa olhar com mais atenção para a categoria das 

características e habilidades interpessoais do líder, as quais, no modelo proposto por Friedrich 

et al. (2009), são positivamente relacionadas à efetiva distribuição de responsabilidades, à 

facilitação da troca de informações, à motivação dos liderados e à manutenção de um clima 

emocional positivo. Dentre as características e habilidades interpessoais do líder constam a 

capacidade de gerenciar as emoções da equipe e de seus membros, bem como a habilidade 

para se comunicar com a equipe de forma efetiva. Tais capacidades/habilidades do líder 

podem ser relacionadas, respectivamente, às distinções dos domínios constitutivos do ser 

humano (ECHEVERRÍA, 2008), bem como às várias competências conversacionais 

elencadas no escopo desta pesquisa, uma vez que elas são poderosas ferramentas para o 

alcance da plena efetividade da comunicação. 

Outro aspecto presente no modelo proposto por Friedrich et al. (2009) e que apresenta 

relação com as distinções relativas às conversações é o processo por meio do qual o líder 

promove a estruturação e manutenção do grupo. Segundo os autores, um dos métodos 

empregados pelos líderes para estruturar as tarefas dentro da equipe é a construção de sentido, 

ou seja, a interpretação de um problema ou situação e a expressão dessa interpretação para os 

membros da equipe. A acurácia e clareza da interpretação do líder acerca de um problema ou 

situação específica estará diretamente relacionada com a clareza da missão que os liderados 

irão receber (FRIEDRICH et al., 2009). Ora, a relação entre essas distinções e as conversas se 

estabelece na medida em que a forma como os líderes criam as interpretações para os 

fenômenos a eles relacionados é fruto direto de seus modelos mentais, os quais também 

determinam o poder dessas interpretações e, em última instância, a capacidade de 

transformação do mundo (ECHEVERRÍA, 2008).  

Enfim, o modelo de liderança compartilhada proposto por Friedrich et al. (2009), além 

de todo seu valor no que se refere à compreensão do complexo fenômeno da liderança 

compartilhada, também pode ser considerado uma rica fonte de “pontes” entre esse construto 

e as competências conversacionais.  

Arnone e Stumpf (2010), cuja pesquisa teve seu foco nas dinâmicas que caracterizam 

o compartilhamento da liderança entre dois co-líderes, também fornecem algumas possíveis 
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pontes entre a liderança compartilhada e as competências conversacionais do escutar efetivo e 

do indagar produtivo. Ao questionarem quais seriam os atributos mais relevantes na escolha 

de um parceiro para compartilhar a liderança, os autores obtiveram respostas que apontam a 

abertura para acolher as opiniões das outras pessoas (característica marcante do escutar 

efetivo e do indagar produtivo) como um dos atributos mais importantes. Os autores ainda 

fazem referência aos modelos mentais quando afirmam que “duas pessoas podem ver a 

mesma coisa e tirar conclusões completamente diferentes. As pessoas são prisioneiras de suas 

perspectivas e a forma como você enxerga determinada situação irá determinar a maneira 

como você conduz suas decisões” (ARNONE; STUMPF, 2010). 

Konu e Viitanen (2008) adotam em seu trabalho, destinado à avaliação da ocorrência 

de compartilhamento de liderança no sistema de assistência médica e social da Finlândia, uma 

caracterização de liderança compartilhada que associa essa forma de liderança, entre outros 

fatores, ao escutar efetivo. Para esses autores, “liderança compartilhada significa respeito 

pelas características das outras pessoas, assim como escuta, encorajamento, compartilhamento 

de conhecimento e recompensas e influência nos processos de tomada de decisão” (ROPO; 

ERIKSSON, 2001 apud KONU; VIITANEN, 2008). Além disso, esses autores defendem 

ainda que as interações que suportam a liderança compartilhada devem ocorrer por meio do 

diálogo, caracterizado como “um processo de pensamento compartilhado no qual a troca de 

ideias é respeitada e os dois lados percebem, admitem e acolhem a existência do outro, 

mesmo havendo discordância entre os pontos de vista” (VUORI, 2005 apud KONU; 

VIITANEN, 2008). 

Konu e Viitanen (2008) ressaltam ainda o desafio e a importância da construção de 

compromissos no contexto da liderança compartilhada, ao afirmarem que um possível 

problema que pode emergir quando da tentativa de incluir as pessoas nos processos de tomada 

de decisão é que nem todos possuem, necessariamente, interesse em firmar os compromissos 

necessários para o compartilhamento da liderança. No questionário utilizado como 

instrumento de coleta de dados da pesquisa de Konu e Viitanen (2008) também há questões 

como “Eu busco restaurar a paz no ambiente de trabalho e mediar as disputas entre os 

subordinados”, e ainda “Eu consigo prestar atenção às opiniões, ideias e iniciativas dos meus 

subordinados...”, as quais estão relacionadas aos conceitos inerentes às competências 

conversacionais da resolução de conflitos e do escutar efetivo. 
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A relevância do compartilhamento de modelos mentais é um aspecto abordado pelo 

trabalho de Muethel e Hoegl (2010), cuja pesquisa se propõe a analisar a influência de 

aspectos culturais e sociais (tais como o de liberdade econômica, civil e política de uma 

sociedade, bem como sua orientação ao aprendizado e a questões humanas) sobre a liderança 

compartilhada em equipes globalmente dispersas. A partir dos resultados obtidos em sua 

pesquisa, esses autores afirmam que os fatores antecedentes à liderança compartilhada 

incluem os modelos mentais compartilhados entre os membros da equipe, denotando uma 

potencial relação entre essa abordagem de liderança e as conversas, não apenas em função da 

referência direta aos modelos mentais, mas também porque o compartilhamento desses 

modelos mentais é um processo eminentemente conversacional.  

Ainda no trabalho de Muethel e Hoegl (2010), verifica-se a presença de distinções que 

mantêm relação com algumas das competências conversacionais que compõem o escopo do 

presente trabalho. Por exemplo, o expor produtivo se encontra referenciado quando os autores 

defendem que, no contexto da liderança compartilhada, os membros da equipe devem ser 

incentivados a expor sua posição e seus argumentos, seja a favor ou contra, com relação às 

propostas de estratégia de atuação da equipe, a fim de aumentar a qualidade das trocas de 

informação. As ofertas também aparecem, representadas em afirmações como a de que, em 

um ambiente que fomenta a troca aberta de opiniões, torna-se mais fácil para um indivíduo 

abordar outro e oferecer ajuda na realização de uma tarefa (Seers et al., 2003 apud 

MUETHEL; HOEGL, 2010), ou a de que, em sociedades com alta orientação para questões 

humanas (referente ao grau com que o coletivo encoraja e recompensa os indivíduos por 

serem justos, altruístas, generosos e cuidadosos com os outros), as quais favorecem a 

emergência da liderança compartilhada, os indivíduos não só identificam as necessidades de 

ação dos outros membros da equipe, mas também oferecem alternativas de solução para 

superar os desafios e ajuda, quando aqueles se mostram sobrecarregados com o trabalho. A 

competência conversacional da resolução de conflitos é outra que se mostra presente, também 

associada às sociedades que possuem alta orientação para questões humanas, uma vez que os 

autores propõem que funcionários atuando nessas sociedades tendem a fortalecer suas 

relações com a equipe, facilitando assim a resolução construtiva de conflitos (MUETHEL; 

HOEGL, 2010). 

No trabalho de Jackson (2000), o qual tem como foco principal a identificação de 

barreiras, direcionadores e recomendações inerentes ao processo de implantação da liderança 
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compartilhada, os modelos mentais pré-existentes, caracterizados pela autora como uma 

estrutura dinâmica, baseada em estruturas conceituais subjacentes, as quais são criadas 

espontaneamente para responder questões, resolver problemas e lidar com as situações, são 

considerados desafios a serem superados. Jackson (2000) afirma ainda que tanto líderes como 

liderados possuem seus próprios modelos mentais e que alterá-los, quando necessário, é um 

processo lento. Diante desse cenário, a autora afirma na conclusão de seu trabalho que a falta 

de recursos adequados para tratar o processo de mudança dos modelos mentais dos membros 

da equipe, de forma a internalizar novos conceitos, é uma das barreiras ao processo de 

implantação da liderança em sua forma compartilhada. Aqui verifica-se um forte ponto de 

conexão entre competências conversacionais e liderança compartilhada, tendo em vista que 

conversas significativas, sustentadas no emprego adequado de competências conversacionais 

se constituem em um efetivo recurso para viabilizar o processo de mudança dos modelos 

mentais das pessoas envolvidas em processos de compartilhamento de liderança. 

Jackson (2000) apresenta ainda diversas referências à importância de uma 

comunicação efetiva para o sucesso do processo de implantação da liderança compartilhada. 

Contudo, a autora não elabora esse conceito de comunicação, deixando em aberto se ele se 

refere a uma visão mais conversacional do termo, a qual se aproxima das distinções 

relacionadas à Ontologia da Linguagem, ou se, ao contrário, faz alusão a uma visão mais 

tradicional e mecanicista da comunicação, a qual não pertence ao escopo da presente 

pesquisa. 

Já o trabalho de Lambert (2002), focado na proposição de um arcabouço para o 

exercício da liderança compartilhada no contexto da comunidade escolar, afirma que todos os 

participantes do processo educacional podem e devem exercer a liderança deste processo, a 

fim de aprimorar seus resultados. Nesse sentido, a autora cita exemplos de estudantes que, 

espontaneamente, oferecem ajuda aos colegas com dificuldade de aprendizagem ou que atuam 

como mediadores na resolução de conflitos entre outros estudantes, deixando evidente a 

relação das competências conversacionais das ofertas e da resolução de conflitos com o 

exercício da liderança compartilhada. 

Lambert (2002) ainda reserva significativo destaque para a competência 

conversacional do indagar produtivo, na medida em que inclui tal competência no rol das 

características que, segundo a autora, distinguem as escolas que fazem uso da liderança 

compartilhada, a saber: 
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• O uso das informações baseado no questionamento guia as decisões e a prática: 

diretor, professores, estudantes e pais examinam os dados disponíveis a fim de 

encontrar respostas e apresentar novas questões. Juntos, eles refletem, 

conversam, analisam, planejam e executam; 

• Papéis e ações refletem o amplo envolvimento, colaboração e responsabilidade 

coletiva: os participantes se engajam no trabalho colaborativo por meio da 

reflexão, do diálogo e da indagação. 

 

O trabalho de Lambert (2002) ainda elenca exemplos de escolas que mantêm diversas 

atividades, tais como grupos de estudo, equipes de pesquisa, comunidades verticais de 

aprendizagem e círculos de indagação, as quais fazem uso, em maior ou menor grau, dos 

conceitos de liderança compartilhada. Dentre o conjunto dessas atividades, várias delas fazem 

referência à competência conversacional do indagar produtivo como base para a sua 

execução, o que também serve de evidência da relação entre competências conversacionais e 

a liderança compartilhada. 

Outro trabalho no qual se encontram conexões entre a liderança compartilhada e 

algumas das competências conversacionais que fazem parte do escopo da presente pesquisa é 

em Rice (2006), cujo objetivo principal foi analisar as interações entre os participantes de um 

processo de planejamento visando à inclusão de alunos com deficiência em uma escola de 

ensino médio. Como resultado de suas observações, a autora percebe que abordagens mais 

tradicionais, hierarquizadas e pouco abertas ao diálogo, tais como a mera comunicação da 

mudança por parte dos diretores e a não abertura a questionamentos e críticas, não foram bem 

recebidas pelos participantes. Nesse caso, uma das principais reclamações dos professores 

estava relacionada a falta de atenção, por parte dos líderes formais do processo de mudança 

proposto (inclusão de crianças com deficiência), em relação aos seus questionamentos, os 

quais, segundo afirmaram esses professores, foram tratados com falta de profissionalismo, 

falta de competência e até mesmo com falta de respeito (RICE, 2006). Enquanto isso, outras 

abordagens mais participativas, nas quais as pessoas foram inseridas e adequadamente 

incentivadas a expor suas ideias e opiniões, bem como a apresentar seus questionamentos 

(indagar), tiveram mais sucesso no sentido de motivar e envolver os participantes no processo 

de mudança. Tais observações da autora evidenciam que as competências conversacionais do 
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expor e do indagar produtivos mantêm uma positiva relação com abordagens nas quais a 

liderança é menos centralizada e mais compartilhada.  

Ainda com relação ao trabalho de Rice (2006), há uma associação direta entre a 

liderança compartilhada e a competência conversacional do escutar efetivo quando a autora 

afirma que todos os envolvidos no processo de liderança nas escolas, incluindo professores, 

administradores, pais e membros da comunidade, podem trabalhar no sentido de desenvolver 

equipes produtivas, sendo necessário, para isso, o desenvolvimento de algumas qualidades 

como tolerância, paciência, abertura para receber críticas, capacidade de assumir erros e 

escuta ativa, manifesta na disposição e habilidade para escutar e considerar perspectivas 

alternativas de solução (RICE, 2006). 

Além disso, é importante destacar a emergência da liderança compartilhada como uma 

forma mais efetiva de condução do processo de planejamento da inclusão de alunos com 

deficiência em uma escola de ensino médio, algo que se constitui em uma mudança 

significativa no contexto daquela organização. Cabe salientar também que o processo de 

planejamento dessa mudança, objeto de estudo do trabalho de Rice (2006), foi 

fundamentalmente conversacional e que as observações da autora para seu trabalho de 

pesquisa foram realizadas, em grande parte, sobre as conversas mantidas entre os 

participantes durante o planejamento. Aqui aparece, novamente, uma evidência do papel 

gerador da linguagem defendido por Echeverría (2008). 

O trabalho de Fallis e Altimer (2006) coloca a liderança compartilhada como uma 

possível ferramenta para aumentar a satisfação de profissionais de enfermagem com relação 

ao trabalho, resultando assim em uma maior retenção de talentos nessa área. E para 

implementar efetivamente uma abordagem compartilhada de liderança, os autores defendem 

que todas as ideias e preocupações dos membros da equipe devem ser escutadas e colocadas 

na agenda para discussão, ou seja, todas as ideias devem ser valorizadas e consideradas como 

peças importantes do processo de construção das melhores soluções possíveis (FALLIS; 

ALTIMIER, 2006). Eles afirmam também que uma equipe que atua sob os conceitos e 

distinções da liderança compartilhada deve ser capaz de expor livremente pensamentos e de 

conversar sobre quaisquer questões sem que nenhum membro se sinta intimidado. 

O papel da liderança compartilhada no aumento da satisfação dos funcionários com o 

seu trabalho também é o foco da pesquisa de Kim (2002), realizada no contexto da 
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administração pública, e que apresenta, a partir de uma revisão teórica, três hipóteses para sua 

pesquisa, a saber: 

• H1: Funcionários que acreditam que os gerentes de suas unidades utilizam um 

estilo compartilhado de liderança são mais propensos a expressar altos níveis 

de satisfação com seu trabalho; 

• H2: Funcionários que percebem os processos de planejamento estratégico de 

suas unidades como mais participativos são mais propensos a expressar altos 

níveis de satisfação com seu trabalho; 

• H3: Funcionários que acreditam manter uma efetiva comunicação com seus 

superiores são mais propensos a expressar altos níveis de satisfação com seu 

trabalho. 

 

Interessa aqui detalhar a terceira hipótese do trabalho de Kim (2002), a qual está 

relacionada à comunicação entre líder e liderados. Aqui novamente faz-se necessário um 

esclarecimento acerca do que representa o termo comunicação, a fim de que se possa avaliar 

sua aderência, ou não, aos objetivos da presente pesquisa. Tal esclarecimento é fornecido por 

Kim (2002), ao descrever que, no contexto do seu trabalho, a comunicação foi avaliada 

fazendo uso de três questões, a saber: (1) “Se eu tenho uma sugestão para fazer, meu superior 

(a pessoa a quem me reporto diretamente) irá escutar, mesmo que ele não concorde comigo?”; 

(2) “Meu superior e eu nos comunicamos bem um com o outro sobre os assuntos relativos ao 

trabalho?”; (3) “Eu tenho um entendimento claro sobre o que é esperado de mim no meu 

trabalho?” (KIM, 2002). Logo, fica evidente que a primeira questão utilizada pelo autor para 

avaliar a comunicação entre líder e liderados está alicerçada na competência conversacional 

do escutar efetivo. Convém salientar que, neste caso, não se estabeleceu uma relação direta 

entre a competência do escutar efetivo e a liderança compartilhada, uma vez que tal 

competência aparece associada à variável da comunicação entre líder e liderados, a qual, por 

sua vez, está relacionada ao grau de satisfação dos funcionários. Contudo, no contexto geral 

da pesquisa realizada por Kim (2002), a liderança compartilhada aparece ao lado da 

comunicação efetiva, sendo ambas positivamente relacionados à satisfação dos funcionários. 

Dessa forma, pode-se considerar que o trabalho de Kim (2002) também contribui para a 

verificação da relação entre competências conversacionais e a liderança compartilhada. 
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O trabalho do reconhecido estudioso da liderança, Charan (2006), também presta sua 

contribuição para a evidenciação da relação entre competências conversacionais e liderança 

compartilhada. A partir de suas observações sobre as interações entre diversos CEOs (Chief 

Executive Officer) e seus respectivos conselhos diretores, este autor afirma ser fundamental a 

presença de alguém que detenha competências conversacionais para mediar as conversas entre 

esses indivíduos, tornando-as mais efetivas e produzindo assim resultados mais positivos para 

a organização. O diálogo é também citado por Charan (2006) como um possível mecanismo 

para se alcançar a efetividade do corpo de diretores, bem como a importância de se escutar 

todos os pontos de vista antes de se tomar uma decisão. 

Outro trabalho que fornece uma importante contribuição para a compreensão da 

relação entre os construtos estudados na presente pesquisa foi escrito por Manz et al. (2010). 

Esses autores realizam um estudo de caso na tradicional indústria de móveis Herman Miller 

Inc., considerada como um exemplo de organização “virtuosa”, um conceito muito próximo 

ao de “empresa viva”, proposto por Geus (1999) e que atribui à organização comportamentos 

como valorização e cuidado com os funcionários, justiça, integridade, coragem para tomar 

decisões difíceis, otimismo para construir brilhantes cenários de futuro, mesmo durante fases 

difíceis, entre outros. Manz et al. (2010) se propõem a examinar o papel da liderança 

compartilhada no fomento ao desempenho sustentável em um contexto de uma organização 

caracterizada por um comportamento virtuoso e uma trajetória de sucesso. Os resultados 

obtidos a partir do estudo de caso conduzido por Manz et al. (2010) sugerem que duas 

variáveis são potenciais moderadoras da relação entre a liderança compartilhada e o 

desempenho sustentável: a) um constante processo criativo; e b) o reconhecimento de que 

todo e qualquer membro da organização é um recurso valioso. Ambas as variáveis somente 

podem ocorrer quando existe abertura por parte da organização e, sobretudo, de seus líderes 

formais, para escutar as ideias de todo e qualquer colaborador, independentemente de sua 

posição hierárquica, e quando a organização consegue efetivamente motivar esses 

colaboradores a exporem suas ideias (MANZ et al., 2010).   

Também em Cater III e Justis (2010), cujo trabalho tem por objetivo analisar o 

processo de implantação da liderança compartilhada no contexto de organizações familiares, 

encontram-se algumas evidências da relação entre competências conversacionais e liderança 

compartilhada. Os autores desenvolveram um estudo de caso envolvendo quatro empresas 

familiares para as quais havia sucessores qualificados e interessados em gerir o negócio da 
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família. Foram realizadas entrevistas qualitativas, observações presenciais e análise de 

documentos organizacionais, com o intuito de responder à seguinte questão de pesquisa: “Que 

fatores e condições afetam o desenvolvimento e a implementação da liderança compartilhada 

em empresas familiares existentes há várias gerações?” Como resultado da análise dos dados 

coletados nas quatro organizações estudadas, Catter III e Justis (2010) apresentaram um 

conjunto de oito proposições que visam responder à pergunta de pesquisa acima. Dentre essas 

oito proposições, uma delas interessa diretamente à presente pesquisa por afirmar que: “A 

comunicação próxima e o entendimento compartilhado entre os membros da família contribui 

para o desenvolvimento e implementação da liderança compartilhada em empresas familiares 

de várias gerações em todos os estágios do processo de sucessão” (CATTER III; JUSTIS, 

2010). Aqui novamente reside a dúvida quanto à conotação do termo comunicação empregado 

pelo autor (se contempla uma visão mais ontológica ou limita-se a uma abordagem 

mecanicista), mas no que tange ao entendimento compartilhado, que também faz parte da 

proposição acima, pode-se afirmar que existe uma conexão com as distinções relativas aos 

modelos mentais, valendo a pena lembrar que o processo por meio do qual as pessoas 

compartilham seus modelos mentais e criam um entendimento compartilhado é 

predominantemente conversacional, o que reforça a percepção de que há uma conexão entre 

competências conversacionais e liderança compartilhada no trabalho de Catter III e Justis 

(2010).  

Bligh, Pearce e Kohles (2006) propõem um modelo teórico-conceitual que relaciona a 

auto-liderança e a liderança compartilhada, considerando as seguintes variáveis mediadoras: 

confiança mútua, autoconfiança e comprometimento. O argumento central desses autores é o 

de que os comportamentos e ações que caracterizam a auto-liderança estariam positivamente 

relacionados com os níveis de confiança mútua, autoconfiança e comprometimento dos 

membros de uma equipe, e que esses atributos estariam, por sua vez, positivamente 

relacionados com a emergência da liderança compartilhada. Os autores ainda estendem seu 

modelo, associando positivamente a liderança compartilhada à criação de conhecimento. O 

modelo proposto por Bligh, Pearce e Kohles (2006) parte da premissa de que os membros de 

uma equipe são fortemente influenciados pelas interações que eles mantêm uns com os outros 

no contexto da equipe, as quais podem influir nos pensamentos, comportamentos, crenças e 

atitudes coletivas dos membros da equipe. Percebe-se que a premissa adotada pelos autores 

possui uma relação com as distinções relativas aos modelos mentais dos indivíduos e grupos, 
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uma vez que tais modelos condicionam os pensamentos, crenças, comportamentos e atitudes 

das pessoas, e são influenciados pelas interações que essas pessoas mantêm.  

 A confiança, que surge como uma das variáveis moderadoras no modelo de Bligh, 

Pearce e Kohles (2006), também representa um potencial ponto de intersecção entre os 

construtos estudados na presente pesquisa, na medida em que, como bem lembra Kofman 

(2002, v.2), um fator preponderante para o estabelecimento e manutenção da confiança é a 

capacidade de firmar e honrar compromissos, capacidade esta que se fundamenta nas 

competências conversacionais das ofertas, pedidos e promessas, bem como nos compromissos 

e re-compromissos conversacionais. 

Outro interessante trabalho que lança alguma luz sobre a relação entre competências 

conversacionais e liderança compartilhada é o estudo de Chen e Tjosvold (2006), que tem seu 

foco na análise dos desafios relacionados ao desenvolvimento da liderança compartilhada no 

contexto intercultural. Mais especificamente, os autores avaliaram o relacionamento e a 

efetividade da participação de cento e sessenta e três funcionários de várias indústrias na 

China com seus gerentes americanos e chineses. A contribuição de Chen e Tjosvold (2006) 

para o presente estudo reside fundamentalmente em sua afirmação de que a controvérsia 

construtiva e a abertura para conversar sobre posições divergentes se constitui em uma forma 

útil de aprimorar o valor do processo compartilhado de tomada de decisões. Esses autores 

afirmam ainda que quando gerentes e colaboradores se envolvem em um processo de 

controvérsia construtiva, conceito muito semelhante ao do diálogo, eles são capazes de expor 

diretamente seus pontos de vista, interessam-se por compreender os argumentos uns dos 

outros e conseguem integrar informações e ideais em soluções de alta qualidade (Poon et al., 

2001 apud CHEN; TJOSVOLD, 2006). Tais afirmações remetem diretamente aos conceitos 

das competências conversacionais do expor e do indagar produtivos, estabelecendo assim a 

relação entre essas competências e a liderança compartilhada, objeto de estudo do trabalho de 

Chen e Tjosvold (2006).  

Printy e Marks (2006) também prestam uma significativa contribuição para a 

compreensão da relação entre competências conversacionais e a liderança compartilhada em 

seu trabalho, cujo objetivo principal é o de sintetizar as descobertas científicas relacionadas a 

estudos que examinam a relação entre liderança compartilhada e a aprendizagem de 

professores e estudantes. Uma das premissas basilares do trabalho de Printy e Marks (2006) é 

a de que as interações são a base da aprendizagem e da liderança e, nesse sentido, as 



109	  

	  

	   	   	   	  

	  

conversas e a troca de experiências entre os professores servem para o estabelecimento de 

propósito, clareza e visão de futuro, de forma que eles possam trabalhar juntos de maneira 

efetiva. Ainda segundo Printy e Marks (2006), esse tipo de atitude requer uma postura de 

abertura e o estabelecimento de confiança mútua entre os profissionais, de modo que estes 

consigam se engajar em conversas por meio das quais busquem compreender as perspectivas 

uns dos outros e aprimorar o entendimento do que precisa ser feito. Fica bem evidente que as 

competências conversacionais do expor e do indagar produtivos, bem como das competências 

relacionadas ao estabelecimento da confiança exercem um significativo papel na forma como 

Printy e Marks (2006) compreendem a prática da liderança compartilhada no contexto 

educacional. 

Também em Rok (2009) encontram-se evidências da conexão entre competências 

conversacionais e liderança compartilhada. O trabalho desse autor teve como objetivo 

explorar como um modelo de liderança compartilhada pode operar no contexto de parcerias 

com intervenientes internos da organização. Mais especificamente, os autores estão 

interessados em compreender como a liderança compartilhada pode ajudar a conquistar a 

confiança e o engajamento dos colaboradores em ações éticas relacionadas à responsabilidade 

sócio ambiental da organização. Um dos pontos de conexão identificados no trabalho de Rok 

(2009) reside na afirmação do autor de que os líderes precisam desenvolver algumas 

competências necessárias para o exercício ético da liderança, dentre as quais se encontra o 

diálogo e a formulação de uma visão compartilhada. Rok (2009) afirma ainda que líderes 

participativos envolvem seus liderados na tomada e na implementação das decisões e 

procuram valorizar todos os pontos de vista. Ainda segundo o autor, sistemas participativos, 

característicos da liderança compartilhada, permitem que os colaboradores usem sua voz para 

influenciar a estratégia organizacional, fazendo com que essas pessoas sintam-se responsáveis 

pelas ações da organização. Tais conceitos guardam uma forte relação com as competências 

conversacionais do escutar efetivo, do expor e do indagar produtivos, e também dos 

compromissos conversacionais, uma vez que a organização espera que os colaboradores se 

comprometam com a efetiva realização de ações que evidenciem sua responsabilidade sócio 

ambiental. 

Ao longo da revisão ampliada da literatura sobre liderança compartilhada aqui 

realizada, foram identificados outros trabalhos, além dos acima descritos, os quais também 

apresentam alguns pontos de conexão entre competências conversacionais e liderança 
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compartilhada, mas de forma mais sutil ou implícita, como, por exemplo, Pearce, Conger e 

Locke (2008), que desenvolvem seu trabalho na forma de uma conversa, realizada por meio 

de trocas de cartas, por meio das quais esses autores argumentam e indagam-se mutuamente 

acerca de suas opiniões e ideias sobre a liderança compartilhada. Além da abordagem 

conversacional do trabalho, os autores também afirmam que os altos executivos devem 

escutar as opiniões de outras pessoas da organização antes de tomar suas decisões. 

Já Pearce, Manz e Sims Jr. (2009) realizaram um estudo sobre a utilização da liderança 

compartilhada em algumas organizações ao redor do mundo e verificaram que existe uma 

manifesta necessidade de liderança compartilhada nessas organizações. Em uma dessas 

organizações estudadas, o CEO declarou que o princípio básico da empresa é o de 

desenvolver conexões profundas entre as pessoas de forma que elas possam manter 

conversações críticas para a organização. 

Rosengren et al. (2010) conduziram um estudo a fim de colher a percepção de uma 

equipe de enfermagem sobre o compartilhamento da liderança de sua unidade entre duas 

enfermeiras-chefes, atuando na forma de co-líderes. Dentre o conjunto de percepções obtido, 

destaca-se aqui a afirmação de que a comunicação é uma importante ferramenta no contexto 

da liderança compartilhada para a gestão e o desenvolvimento da equipe. Este mesmo 

fenômeno do compartilhamento da liderança em uma equipe de enfermagem foi novamente 

estudado por Rosengren e Bondas (2010), mas desta vez sob a perspectiva das duas 

enfermeiras-chefes que atuaram na forma de co-líderes. As percepções expressas pelas duas 

co-líderes sobre sua experiência de compartilhamento de liderança denotam significativa 

importância à efetividade da comunicação entre elas, bem como revelam o juízo de que a 

liderança compartilhada requer uma abordagem de longo prazo, uma vez que os pares de 

líderes precisariam desenvolver uma compreensão mútua acerca das atitudes, conhecimentos 

e modelos mentais de cada um. 

Pearce (2004), ao analisar o papel do líder formal em um processo de implementação 

da liderança compartilhada, afirma que comunicar uma visão consolidada do propósito da 

equipe talvez seja a tarefa mais importante do líder formal em um processo de constituição de 

uma equipe que vai compartilhar a liderança. Já Pearce e Manz (2005) avaliaram a relação 

entre auto-liderança e liderança compartilhada no contexto do trabalho essencialmente 

fundamentado no conhecimento, e afirmaram que a capacidade de pedir ajuda a outros 

trabalhadores do conhecimento para realizar uma determinada tarefa pode ser um 
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comportamento bastante efetivo no processo de desenvolvimento da auto-liderança e da 

liderança compartilhada. Pearce e Manz (2005) também afirmam que a capacitação em 

aspectos como resolução de conflitos, condução de reuniões e em como trabalhar em equipe é 

fundamental para o desenvolvimento das capacidades inerentes à liderança compartilhada. 

Scott e Caress (2005), em sua pesquisa sobre os desafios para implantação da 

liderança compartilhada na área de saúde, também mencionam a importância de haver um 

processo de capacitação, o qual, na opinião desses autores, deve contemplar a competência do 

escutar efetivo, a fim de contribuir para a efetividade nas interações entre os indivíduos que 

compartilham a liderança. 

Weldersee e Eagleson (2002), por sua vez, desenvolveram um trabalho que tem seu 

foco central na análise do papel da liderança compartilhada em um processo de reorientação 

do modelo de negócio de uma organização. Esses autores afirmam que quando a liderança é 

compartilhada entre duas pessoas, as interações entre esses dois indivíduos são a chave para o 

desempenho da equipe e que, em equipes que apresentam um alto desempenho utilizando uma 

abordagem compartilhada de liderança, os líderes interagem de forma colaborativa. 

 Cawthorne (2010), cujo trabalho visa investigar em que grau os gerentes de nível 

médio de bibliotecas acadêmicas dos Estados Unidos se envolvem em práticas de liderança 

compartilhada, encontrou dentre seus resultados, afirmações que relacionam a liderança 

compartilhada e a efetividade da comunicação. Segundo a autora, a importância da 

comunicação entre todos os níveis hierárquicos da organização foi mencionada em cinco 

dentre nove comentários dos respondentes da pesquisa. Ressalte-se que também aqui não foi 

possível distinguir a que conceito de comunicação a autora se refere (se mecanicista ou 

conversacional). 

Já o trabalho de Somech (2005), direcionado a comparar os efeitos da liderança 

diretiva e da liderança compartilhada sobre mecanismos de motivação e efetividade em 

equipes de funcionários de escolas fundamentais no norte de Israel, concluiu que um processo 

de decisão mais participativo, bem como processos de comunicação abertos, os quais são 

característicos de uma abordagem compartilhada de liderança, ajudam a diminuir as barreiras 

entre os indivíduos e favorece a exposição de ideias, críticas e opiniões. 

Ensley, Pearson e Pearce (2003), cujo trabalho buscou explicar o desempenho de 

novos empreendimentos nos quais as equipes de alta gerência fazem uso da liderança 

compartilhada, apresentam várias proposições nas quais a liderança compartilhada figura 
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como fator antecedente das variáveis coesão e visão coletiva da equipe, as quais, por sua vez, 

são positivamente relacionadas ao desempenho dessas organizações. Para o escopo da 

presente pesquisa, cumpre salientar que Ensley, Pearson e Pearce (2003) associam a variável 

da visão coletiva ao conceito de modelo mental.  

 A figura 9 resume os resultados encontrados na busca por conceitos e distinções 

relacionados às conversas e às competências conversacionais no conjunto de artigos 

explorados no contexto do presente trabalho. 

 
Figura 9 – As conversas na literatura de Liderança Compartilhada 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Para além das possíveis conexões explícitas entre competências conversacionais e 

liderança compartilhada encontradas nos trabalhos analisados, alguns outros aspectos que 

emergem desse conjunto de pesquisas merecem destaque e especial reflexão. Tais aspectos 

podem ser categorizados, basicamente, em dois grupos, aqueles que são antecedentes da 

liderança compartilhada, ou seja, aspectos que podem contribuir para a emergência dessa 

abordagem de liderança, e aqueles que surgem como consequências de tal abordagem. 
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Primeiramente, com relação aos antecedentes da liderança compartilhada, uma 

abordagem que aparece em alguns dos textos revisados é a auto-liderança, a qual é 

caracterizada como um conjunto sistemático de estratégias por meio das quais os indivíduos 

podem se auto liderar em direção a elevados níveis de desempenho e efetividade. Tais 

estratégias incluem a auto-direção, a automotivação, a auto-observação, dentre outras 

(HOUGHTON; NECK; MANZ, 2003). 

A auto-liderança surge como um importante, senão fundamental, requisito para a 

consolidação da liderança compartilhada, uma vez que, por meio do desenvolvimento das 

competências relacionadas à auto-liderança, os membros da equipe podem desenvolver 

também os comportamentos e pré-requisitos necessários para o seu envolvimento em níveis 

mais elevados de liderança compartilhada (BLIGH; PEARCE; KOHLES, 2006). A auto 

liderança também é destacada por representar uma alternativa às perspectivas mais 

tradicionais de liderança, predominantemente calcadas na influência e no controle 

desempenhado por líderes formais exercendo sua autoridade hierárquica sobre seus liderados. 

A auto-liderança oferece um caminho para diminuição da dependência dos liderados em 

relação ao comando e ao controle dos líderes formais, na medida em que esses liderados 

assumem maior responsabilidade pelo curso de sua atuação. (PEARCE; MANZ, 2005; 

CAWTHORNE, 2010; LOVELACE; MANZ; ALVES, 2007).  

Nesse contexto, a auto-liderança é evidenciada como antecedente da liderança 

compartilhada, uma vez que os indivíduos precisariam, primeiramente, serem capazes de 

liderar a si próprios com efetividade para poderem então compartilhar o exercício da liderança 

com outras pessoas (LOVELACE; MANZ; ALVES, 2007).  

No que tange às conversas, a auto-liderança guarda relação com os conceitos oriundos 

da ontologia da linguagem, uma vez que um de seus pilares é a capacidade de auto-

observação e auto correção, ou seja, observar as próprias ações e implementar as correções 

necessárias em busca de maior efetividade. A capacidade de reflexão necessária para a 

realização desse processo é considerada por Echeverría (2008) como um tipo especial de 

ação, a ação reflexiva, a qual, segundo esse autor, se constitui em um fator diferenciador da 

espécie humana, pois permite-nos aprimorar permanentemente nossa efetividade. 

 Outro fator antecedente da liderança compartilhada, depreendido dos trabalhados aqui 

revisados, é o papel que os líderes formais tem de desempenhar no processo de consolidação 

de um paradigma compartilhado de liderança. Esse papel pode ser associado ao conceito de 
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“superlíder”, o qual não está relacionado a figura do líder como um herói, como pode parecer 

a primeira vista, mas diz respeito ao líder que assume a responsabilidade por desenvolver a 

capacidade de auto liderança nos membros da equipe, a fim de que estes se tornem capazes de 

compartilhar a responsabilidade pela efetiva execução dos processos de liderança da equipe e 

da organização (HOUGHTON; NECK; MANZ, 2003). Nesse sentido, é responsabilidade dos 

líderes formais, no contexto do processo de compartilhamento de liderança, facilitar e 

fomentar o desenvolvimento de auto liderança e compartilhamento de papéis e 

responsabilidades de liderança entre os membros da equipe (KONU; VIITANEN, 2008; 

FRIEDRICH et al, 2009).  

 Esse desafiador papel atribuído aos líderes formais é bem descrito nas palavras de 

Pearce e Manz (2005): 
Mesmo em organizações que fazem uso do empowerment e que desempenham um 
trabalho intensivo em conhecimento, há papéis exercidos por líderes formamente 
designados, os quais são reconhecidos como parte da estrutura organizacional. Às 
vezes os indivíduos que desempenham esses papéis são chamados de “líder de 
equipe”, “coordenador”, “facilitador” ou “coach”. Independentemente do título 
utilizado, o especial desafio dos líderes formais é fomentar a auto liderança dos 
membros da equipe, assim como a liderança compartilhada ao longo de todo o 
sistema. 

 

Rok (2009) descreve algumas sugestões de ação para a superação do desafio acima 

exposto. Segundo esse autor, os líderes formais devem envolver ativamente seus liderados nos 

processos de tomada de decisão, bem como em sua implementação. As opiniões e pontos de 

vista desses liderados devem ser buscados e valorizados e eles devem ter a liberdade de 

influenciar as estratégias organizacionais. Complementarmente a essas recomendações, Lee-

Davies, Kakabadse e Kakabadse (2007) afirmam ser importante que os líderes formais 

possuam a confiança necessária para permitir que as outras pessoas exerçam papéis de 

liderança sem que eles (os líderes formais) sintam-se ameaçados. Ainda segundo os autores, é 

preciso que os líderes formais sejam capazes de pensar menos em sua autopromoção e mais 

no desempenho organizacional. Ainda na linha das recomendações para o desenvolvimento da 

auto liderança e da liderança compartilhada entre os membros da equipe, Pearce e Manz 

(2005) afirmam que o líder formal deve: a) servir de exemplo; b) valorizar e reforçar os 

comportamentos de liderança; e c) encorajar o trabalho em equipe. 

Nos trabalhos analisados, encontram-se exemplos de atuação dos líderes formais em 

prol do desenvolvimento da auto liderança e da consolidação da liderança compartilhada. 

Manz et al (2010), cita várias declarações de altos executivos da companhia Herman Miller 
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(objeto de estudo de caso dos autores), as quais evidenciam uma atuação no sentido de dar 

poder aos colaboradores da organização e valorizar seus comportamentos de liderança. Um 

exemplo dessas declarações vem de Hugh De Pree (1986 apud MANZ et al, 2010), CEO da 

Herman Miller no período de 1923 a 1962: 
Os líderes devem compreender que as pessoas necessitam de oportunidades para 
assumir responsabilidades. Em particular, os líderes da Herman Miller sabem que 
aquelas pessoas que acreditam nos valores da empresa e entendem claramente o que 
tem de ser feito irão assumir a responsabilidade por realização e também serão 
responsabilizadas pelos resultados alcançados. 

 

Da área de educação vem outros dois exemplos de trabalhos que ilustram a atuação do 

líder formal como fomentador da liderança compartilhada. Printy e Marks (2006) e Lambert 

(2002) defendem que os diretores de escolas (líderes formais no processo educacional) devem 

fomentar a participação de professores, estudantes, pais e membros da comunidade nos 

processos de tomada de decisão de forma a aprimorar o processo de ensino-aprendizagem.  

Atribuir ao líder formal, atuando sob um paradigma que tradicionalmente valoriza as 

conquistas individuais e a figura do líder-herói, a missão de facilitar e fomentar o 

compartilhamento da liderança pode parecer paradoxal e até utópico. Mas, como já foi citado 

anteriormente, há uma conjunção de forças atuando sobre as organizações neste alvorecer da 

era do conhecimento, as quais podem ser capazes de fazer com que os líderes tradicionais 

venham a repensar sua forma de atuação e adotem uma postura de trabalho mais favorável ao 

desenvolvimento da capacidade de liderança dos membros de suas equipes. 

O conceito de “superliderança”, quando associado à atuação do líder formal em prol 

do desenvolvimento da auto liderança e da liderança compartilhada, também mantém relação 

com as conversas e as competências conversacionais. Para superar os desafios associados ao 

fomento do envolvimento dos membros da equipe nos processos de liderança, o líder 

precisará lançar mão da oferta de abertura e espaço para que as pessoas assumam 

responsabilidades para além de seu escopo tradicional de atuação. Precisará também saber 

escutar efetivamente as opiniões e inquietudes de seus colaboradores, bem como indagar de 

forma produtiva acerca de eventuais pontos de discordância e/ou dúvida. Ele também 

precisará saber como gerir compromissos e eventuais re-compromissos com os membros da 

equipe de forma a com eles coordenar ações e dividir responsabilidades. Enfim, as 

competências conversacionais desempenham papel preponderante no processo de 

desenvolvimento da liderança compartilhada, por parte dos líderes formais.   
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Por fim, o terceiro fator antecedente da liderança compartilhada, destacado a partir do 

conjunto de trabalhos analisados na presente revisão ampliada da literatura, é a co-liderança, 

caracterizada por Pearce e Conger (2003) como a situação na qual dois indivíduos 

compartilham uma única posição de liderança formal. Essa forma de compartilhamento da 

liderança entre apenas dois indivíduos não se enquadra em grande parte dos conceitos de 

distinções relativas aos construto da liderança compartilhada, mas, mesmo assim, está 

fortemente relacionada com esta abordagem, constituindo-se em um caso especial de 

compartilhamento. 

No conjunto dos artigos analisados nesta revisão da literatura, este caso especial de 

compartilhamento da liderança surge, de maneira geral, como um primeiro passo na mudança 

de um cenário de liderança centralizada para uma abordagem compartilhada. Nesse sentido, 

Arnone e Stumpf (2010) apresentam como um dos possíveis fatores motivadores da adoção 

de uma estrutura com dois co-líderes a necessidade de competências complementares, como, 

por exemplo, com um líder focando em novas oportunidades de negócio e trabalhando a 

inovação e a criatividade, enquanto o outro garante o adequado controle e gerenciamento do 

risco de operação do negócio. Waldersee e Eagleson (2002) também adotam uma linha 

similar de argumentação ao defenderem o compartilhamento da liderança entre dois co-líderes 

como uma forma mais efetiva de guiar processos de reorientação no modelo de negócios, 

alegando que um dos líderes poderia adotar um foco na tarefa e outro com foco nas relações 

interpessoais.  

A co-liderança também é a abordagem utilizada nos estudos de Rosengren et al. 

(2010) e Rosengren e Bondas (2010), nos quais uma equipe de enfermagem passa pela 

experiência de ser liderada por duas enfermeiras-chefes. Estes dois estudos demonstraram, de 

forma geral, que esse modelo de liderança foi positivamente recebido tanto pela equipe 

liderada quando pelas duas co-líderes. 

O processo de migração de um paradigma de liderança exclusivamente centralizado e 

hierárquico para abordagens mais sociais e compartilhadas se constitui, com certeza, em um 

jornada árdua e lenta. Dessa forma, é natural e até desejável que esse movimento ocorra de 

forma gradual e, nesse sentido, a adoção de um modelo de co-liderança pode representar um 

primeiro passo na direção de um compartilhamento mais amplo e efetivo da liderança em 

equipes e organizações.  
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Com relação as competências conversacionais, parece coerente pensar que, para o 

líder acostumado a decidir e conduzir sozinho os rumos de uma equipe ou organização, o fato 

de passar a fazer isso de forma compartilhada e em igualdade de condições com outro líder 

representa um significativo desafio, para o qual as competências conversacionais podem 

contribuir significativamente no sentido de construir um entendimento comum e uma visão 

compartilhada do que deve ser feito. 

Foram vários os fatores consequentes da adoção de uma abordagem de liderança 

compartilhada encontrados nos trabalhos aqui analisados, contudo, o mais significativo deles 

foi o favorecimento do trabalho intensivo em conhecimento, que é aquele trabalho que requer 

significativo investimento no capital intelectual de profissionais altamente capacitados 

(PEARCE, 2004). Neste contexto, Bligh, Pearce e Kohles (2006) propõem um modelo 

conceitual que coloca a auto liderança como fator antecedente da liderança compartilhada, a 

qual, por sua vez, é positivamente associada a elevados níveis de criação de conhecimento. Já 

Friedrich et al. (2009) apontam a criatividade e a integração do conhecimento como alguns 

dos resultados da liderança compartilhada em seu amplo modelo teórico-conceitual.  

Na área de educação, a qual se enquadra perfeimente na caracterização de trabalho 

intensivo em conhecimento adotada pela presente pesquisa, Printy e Marks (2006) afirmam 

que em escolas efetivas, o ensino é uma prática social e não individual, e que a interação com 

os colegas de trabalho é a fonte primária de aprendizagem para os professores. 

Pearce (2004) e Pearce e Manz (2005) defendem que a efetividade das equipes de 

trabalhadores do conhecimento requer uma abordagem de liderança diferente da tradicional 

centralização e hierarquização e propõem a adotação da liderança compartilhada como uma 

alternativa mais adequada na era do conhecimento. 

De forma geral, a conexão entre a liderança compartilhada e os trabalhadores do 

conhecimento se dá em função da potencial capacidade que uma abordagem compartilhada de 

liderança tem de fazer com que as pessas interajam no contexto de suas equipes e 

organizações. Por sua vez, a literatura de gestão do conhecimento argumenta, de forma geral, 

que é na interação entre os indivíduos que reside o grande potencial de compartilhamento e 

criação de novos conhecimentos. Ora, as interações entre as pessoas, que são a ponte entre a 

liderança compartilhada e a criação de conhecimento, se concretizam por meio das conversas, 

as quais, novamente, mostram seu poder como uma tecnologia social para a construção do 

futuro. 
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 O tema da confiança também merece uma parte da atenção por ter sido citado em 

alguns dos trabalhos analisados, de forma geral, como um aspecto bastante importante para o 

sucesso de iniciativas de liderança compartilhada. Cabe salientar que, na concepção de 

Echeverría (1999), “a confiança tem o efeito de expandir nossa capacidade de ação, da mesma 

maneira como a ação retroalimenta a confiança, podendo aumentá-la ou diminuí-la”. Este 

mesmo autor também afirma categoricamente que linguagem é ação e que “quando falamos, 

atuamos, e com essas ações transformamos o mundo, criamos possibilidades, alteramos o 

futuro e construímos identidades” (ECHEVERRÍA, 1999). Dessa forma, a construção de 

confiança, quando relacionada ao exercício da liderança compartilhada pode vir a ser 

considerada, e futuramente investigada, como, por exemplo, um possível fator mediador da 

relação entre esse construto e as competências conversacionais. 

Por fim, lista-se abaixo outros fatores encontrados em associação à liderança 

compartilhada, no contexto dos trabalhos analisados:  

• Os processos de mudança organizacional; 

• O desempenho e a efetividade da equipe/organização; 

• Características sociais e culturais, tais como as liberdades individuais, a 

orientação ao aprendizado, o senso de coletividade, etc; 

• Satisfação e estresse no trabalho; 

• O papel dos líderes formais; 

• O trabalho e os trabalhadores do conhecimento; 

• Auto-liderança; 

• Aprendizagem individual e organizacional; 

• Comportamento ético e tendência à corrupção; 

• Cultura organizacional; 

• O nível de relacionamento pessoal entre líder e liderados; 

• Variáveis demográficas, tais como idade, sexo e tempo de experiência 

profissional. 
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3  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

A análise do conjunto de trabalhos aqui explorados indica que as pesquisas sobre 

liderança compartilhada apresentam, de maneira geral, vários pontos de conexão com as 

conversas e suas competências relacionadas. A exceção da competência conversacional das 

promessas, foram identificadas referências a todas as demais competências conversacionais  

elencadas para compor o escopo do presente trabalho, bem como a várias outras distinções 

relacionadas às conversas e à Ontologia da Linguagem, como, por exemplo, o poder gerador 

da linguagem, os modelos mentais, o domínio da emocionalidade, o poder das interpretações 

e a ação reflexiva. 

Tais conexões aparecem nos textos analisados tanto explícita como implicitamente, 

sem, contudo, serem objeto de aprofundamento ou de exploração mais extensa por parte dos 

autores. Apesar disso, a simples existência de uma significativa quantidade de referências aos 

conceitos e distinções relacionados às conversas e às competências conversacionais representa 

um importantíssimo sinalizador de que o tema das conversas começa a fazer parte do rol de 

fatores relacionados ao exercício da liderança em sua forma compartilhada, pelo menos no 

contexto das pesquisas científicas. 

Mas, se por um lado, a verifição de que as pesquisas sobre liderança compartilhada já 

incluem em seu escopo vários aspectos e distinções que remetem às competências 

conversacionais é algo bastante positivo, por outro lado, a falta de aprofundamento na 

exploração da relação entre competências conversacionais e liderança compartilhada deixa 

uma lacuna que dificulta a obtenção de uma resposta satisfatória para a pergunta mobilizadora 

do presente trabalho: “como as conversas podem ser empregadas no desenvolvimento da 

liderança compartilhada?”. 

 Diante do cenário de rápidas mudanças e crescente complexidade no qual as 

organizações operam neste início de século XXI, bem como considerando a crise do modelo 

tradicional de gestão e liderança descrita por vários autores, preencher a referida lacuna, 

encontrando possíveis respostas para a pergunta acima parece não ser apenas algo desejável, 

mais sim imprescindível para a sobrevivência de nossas organizações. 

 Neste sentido, dentre as várias fontes nas quais esse trabalho buscou subsídios, 

verificou-se que uma, em especial, parece estabelecer de forma mais ampla e aprofundada as 
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bases para a construção da ponte entre as conversas e a liderança compartilhada. Trata-se da 

Teoria U, construída ao longo de vários anos por Otto C. Scharmer e definida por este autor 

como uma nova lente para olhar a liderança e a gestão, a qual observa a liderança e as 

habilidades sociais de um ponto de vista profundo, e que não só leva em conta o que fazem os 

líderes e como fazem, mas que enfoca algo que até então não havia sido contemplado pelos 

teóricos: o lugar a partir do qual esses líderes atuam (SCHARMER, 2009). Scharmer (2009) 

ainda complementa sua caracterização sobre a Teoria U afirmando que “a atenção que se 

presta a uma situação determinará a forma como ela evoluirá”. 

 A exploração da Teoria se mostrou profícua ao fornecer uma série de distinções que se 

constituem em uma possível resposta para a pergunta de pesquisa que orienta e move o 

presente trabalho. 

 A Teoria U é diretamente relacionada e orientada para o exercício da liderança, tanto 

que já em sua caracterização Scharmer (2008, 2009, 2010) aponta a aplicação de sua teoria na 

realização de um processo percepção e mudança do lugar a partir do qual os líderes agem. 

Além disso, a abordagem de liderança abarcada pela Teoria U se distancia dos conceitos 

tradicionais, centralizados e hierárquicos para adotar uma perspectiva social do ato de liderar, 

como fica evidenciado na afirmação de Scharmer (2010, p.57): “os líderes nos ambientes de 

negócio atuais devem desenvolver a capacidade de modificar sua organização para que seus 

membros possam sentir e articular os futuros emergentes”.  

Também nas ideias centrais sobre as quais a Teoria U está fundamentada, encontram-

se evidências de sua orientação para a liderança compartilhada, sobretudo nas proposições que 

referem-se: a) à necessidade de uma nova tecnologia social, baseada nas capacidades da 

mente aberta, coração aberto e vontade aberta, a ser utilizada como ferramenta para que os 

líderes possam efetivamente promover alterações estruturais na forma como as organizações 

operam; b) à ferramenta de liderança mais importante ser o seu ‘Eu’; e c) ao trabalho interior 

que o líder precisa desenvolver para encontrar e dominar seus três principais inimigos, a Voz 

do Julgamento, a Voz do Cinismo e a Voz do Medo, de forma a permitir que as pessoas 

conectem-se verdadeiramente umas as outras e compartilhem, sem receios, suas ideias e 

visões de futuro.  

Neste ponto em especial, podemos vislumbrar os primeiros indícios de que a Teoria U 

também contempla as conversas em seu arcabouço, na medida em que a metáfora do 

silenciamento das três vozes utilizadas pelo autor também remete ao processo de abertura, 
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condição necessária para que as conversas significativas possam ocorrer entre os membros da 

organização. Esse processo de abertura para conversações significativas está fundamentado na 

efetiva e fluente utilização de competências conversacionais como o expor e o indagar 

produtivos, as ofertas, os pedidos e as promessas, a construção de compromissos, a resolução 

de conflitos e o escutar efetivo. 

Cabe salientar que a competência do escutar efetivo foi aquela, dentre as competências 

elencadas no escopo do presente trabalho, para a qual mais se encontrou menções nos artigos 

revisados. Isto pode ser indício de que esta competência seja a que mais faz falta às pessoas 

quando elas começam a refletir e vivenciar as práticas da liderança compartilhada. Contudo, a 

verificação dessa suposição requer um estudo específico que foge ao escopo deste trabalho. 

Ainda no que tange ao escutar efetivo, Scharmer vai ainda mais fundo em sua conexão 

com o construto das competências conversacionais ao propor uma tipologia de escuta, 

baseada na Teoria U, a qual apresenta uma linha crescente de qualidade da escuta, partindo de 

uma escuta do tipo Recuperação, utilizada apenas para validar o que já se sabe, passando por 

uma escuta do tipo factual, na qual já há uma abertura para se escutar pontos de vista 

contrários ao do observador, chegando à escuta empática, na qual se consegue observar o 

mundo pelos olhos do outro e o verdadeiro diálogo consegue emergir, e culminando com a 

escuta generativa, a qual se origina de um campo emergente de possibilidades futuras e requer 

que acessemos nossa capacidade de nos conectarmos com as mais elevadas possibilidades que 

podem emergir.  

A tipologia do escutar, proposta por Scharmer (2009) se constitui em parte 

significativa da potencial resposta fornecida pela Teoria U para a pergunta da presente 

pesquisa. Ao dar-se conta do lugar a partir do qual estão operando e, consequentemente, do 

nível de escuta empregado nas interações com as outras pessoas da equipe e da organização, 

os indivíduos se abrem a possibilidade de aprimorar sua capacidade de escutar uns aos outros, 

fortalecendo assim os vínculos e tornando mais efetivas tais interações, o que impacta 

positivamente os processos de liderança compartilhada. 

 Scharmer (2010) amplia a abordagem utilizada na tipologia do escutar ao propor uma 

compreensão do fenômeno das conversas também na forma de padrões ou, como o autor 

mesmo denomina, campos conversacionais. Esses campos, a exemplo do que ocorre com os 

tipos de escuta, diferem-se entre si quanto ao espaço interior em que a conversa se origina, e 

também representam um movimento de evolução no nível de atenção dedicado às 
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conversações e, por consequência, na qualidade dos resultados dessas conversações, o que 

também influencia diretamente na efetividade dos processos de liderança compartilhada. 

Convém salientar que o conceito de evolução do padrão conversacional foi encontrado de 

forma explícita no trabalho de Lee-Davies, Kakabadse e Kakabadse (2007, p.252), na medida 

em que os autores afirmam ser necessário deixar de lado as disputas para vencer o debate e 

buscar, juntos, melhores soluções para os problemas. Também de forma implícita, este 

conceito está presente em outros trabalhos, representado pela recorrente afirmação de que o 

aprimoramento da comunicação é condição fundamental para a consolidação da liderança 

compartilhada. 

 Para além das referências explícitas aos campos conversacionais e à tipologia do 

escutar, a Teoria U também contribui para responder a pergunta de pesquisa aqui colocada por 

meio de sua própria estrutura central, a saber, o movimento do U. Este movimento, conforme 

ilustra a figura 7, é composto pela descida no lado esquerdo do U, na qual se parte da ação 

comum de RECUPERAR recorrentemente os padrões do passado, passa-se a SUSPENDER 

esses antigos padrões e ver a realidade com novos olhos, sendo possível então SENTIR o 

sistema como um todo, incluindo o observador como parte dele. O movimento do U também 

é constituído pela subida no lado direito do U, na qual se CRISTALIZAM a visão e a intenção 

do futuro que quer emergir, essa visão e essa intenção são CORPORIFICADAS na forma de 

protótipos do futuro que se está construindo e, por fim, esse futuro se REALIZA e é 

incorporado ao novo contexto de mundo. 

 Todas as etapas desse movimento são extremamente importantes, mas é na base do U 

que se encontra o ponto central desse movimento e da teoria com um todo. Nesse ponto é que 

ocorre o que Scharmer (2010) chama de “presencing”, um combinação do sentir (sensing) 

com a presença (presence), e que significa conectar-se com a fonte da mais alta possibilidade 

futura e trazê-la para o agora. Para que isso ocorra, faz-se necessário o exercício do desapego 

para DEIXA IR o velho modo de pensar e render-se ao desconhecido, ou seja, DEIXAR VIR 

o futuro que deseja emergir. A transformação propiciada por este ponto do movimento do U 

requer profunda entrega e sincero envolvimento para se concretizar, demandando mente, 

coração e vontade abertos. 

 A reflexão sobre o caráter e a profundidade das mudanças necessárias para o 

desenvolvimento e consolidação da liderança compartilhada, frente a todos os desafios 

impostos por um modelo de organização tradicional que, apesar de ultrapassado, ainda insiste 
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e luta para se manter vivo, remetem à necessidade de uma abordagem poderosa, como a 

Teoria U se propõe a ser. Para que a liderança compartilhada possa ser efetivamente colocada 

em prática no seio das organizações, é preciso deixar ir as velhas amarras do comando e do 

controle, a necessidade de promoção pessoal e status e o apego ao poder, para deixar vir todas 

as mais altas possibilidades de futuro que o acesso à inteligência e ao comprometimento 

coletivos, propiciados pela liderança compartilhada, podem oferecer.  

Diante de tudo o que foi exposto, os conceitos e distinções que compõem essa teoria 

parecem preencher de forma adequada grande parte das lacunas ainda existentes na literatura 

científica no que tange à relação entre competências conversacionais e liderança 

compartilhada.  

 Diante do cenário acima, bem como à luz de toda a exploração dos referenciais 

teóricos e análises dos diversos trabalhos de pesquisa aqui revisados, verifica-se que as 

conversas já fazem parte do rol de aspectos relacionados ao desenvolvimento e exercício da 

liderança compartilhada no contexto das pesquisas científicas, sem, contudo, terem sido 

exploradas em profundidade, e que a Teoria U se constitui em uma possível resposta para a 

pergunta central da presente pesquisa, uma vez que aplica o poder das conversações em prol 

da construção de um novo paradigma de liderança, adequado ao enfrentamento da crise em 

que se encontra o modelo tradicional de liderança e gestão. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 O objetivo central do presente trabalho é contribuir para o avanço e ampliação do 

conhecimento relacionado ao fenômeno da liderança e de seus processos subjacentes, focando 

na compreensão da relação entre competências conversacionais e a liderança compartilhada. 

A principal inquietude aqui manifesta é compreender como as conversas e suas 

competências relacionadas podem ser empregadas na consolidação da liderança 

compartilhada. Para isso, o método adotado foi a realização de uma ampla revisão da 

literatura, abarcando, principalmente, a liderança compartilhada, as conversas e a Teoria U.  

 O poder das conversas e de suas competências associadas foi explorado tomando-se 

por base, primordialmente, as distinções e inquietudes expressas na Ontologia da Linguagem. 

Já a liderança compartilhada foi apresentada como uma alternativa (não excludente) às 

tradicionais abordagens centralizadas e heroicas de liderança, construídas ao longo da história 

e solidificadas no decorrer da era industrial. 

 A investigação da relação entre esses dois construtos se deu por meio de uma revisão 

ampliada da literatura associada à liderança compartilhada e resultou na constatação de que a 

intersecção entre esses temas surge, de forma explícita e implícita, em vários trabalhos, sem, 

contudo, haver um aprofundamento da compreensão dessa relação. 

 No anseio de responder à pergunta mobilizadora do presente trabalho, a revisão da 

literatura encontrou na Teoria U, proposta por Otto C. Scharmer, uma potencial ponte entre as 

conversas e a liderança compartilhada, evidenciada por meio de distinções como a tipologia 

do escutar e os campos conversacionais e pela explicitação, por parte de Scharmer (2010), do 

foco dessa teoria nos processos de liderança.  

Com isso, espera-se que este trabalho possa ter contribuído para o avanço da 

compreensão da relação entre competências conversacionais e a liderança compartilhada, 

apontando a Teoria U como uma possibilidade de consolidação dessa relação, por meio da 

qual, os processos que constituem a liderança compartilhada possam lançar mão de todo o 

potencial de criação de mundos que a conversas podem proporcionar. 

Outra importante contribuição fornecida pela presente pesquisa reside na proposição e 

descrição de um conjunto de competências conversacionais que podem ser bastante úteis na 
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consolidação e na implantação de um paradigma de liderança de natureza mais social e 

descentralizada. 

A presente pesquisa também apresenta limitações, as quais precisam ser 

adequadamente explicitadas. Uma dessas limitações refere-se ao fato de que, em que pese ter 

havido uma significativa ampliação do escopo da pesquisa com a inclusão dos termos 

“Participative Leadership” e “Collective Leadership”, em adição ao termo “Shared 

Leadership”, nas buscas realizadas nas bases de periódicos, as quais resultaram no conjunto 

de artigos aqui analisados, é preciso reconhecer que existem outros termos associados ao 

conceito de liderança compartilhada, os quais não foram incluídos no contexto desse trabalho, 

tais como “Collaborative Leadership” e “Distributed Leadership”. 

Outra limitação diz respeito ao fato de que as buscas por artigos relacionados à 

liderança compartilhada foram realizadas exclusivamente por meio do Portal de Periódicos da 

CAPES e, não obstante a amplitude e a relevância das bases de periódicos que compõem essa 

ferramenta, existem outras fontes de trabalhos científicos que não foram exploradas. 

Por fim, apropriando-se do primeiro princípio da Ontologia da Linguagem, o qual 

afirma que vivemos em mundos interpretativos (Echeverría, 2008), é importante declarar que 

as conexões estabelecidas (bem como as não estabelecidas), a partir da revisão ampliada da 

literatura aqui realizada, longe de se configurarem como “a realidade” ou “verdades 

absolutas”, refletem, apenas e tão somente, as interpretações do autor à luz de seus modelos 

mentais e dos referenciais teóricos aqui adotados.  

 As limitações aqui expostas, bem como algumas possibilidades descortinadas pelo 

presente trabalho podem e devem ser fatores motivadores de futuras pesquisas, com o 

objetivo de contribuir para a ampliação do conhecimento sobre a liderança e, por 

consequência, para o aumento da efetividade das organizações.  

Trabalhos futuros podem ampliar ainda mais o escopo de investigação da relação entre 

competências conversacionais e a liderança compartilhada ao incluir outros termos de 

pesquisa associados, bem como ao realizar a investigação no caminho inverso, ou seja, 

partindo de artigos cujo tema central seja as competências conversacionais e buscando 

distinções relacionadas à prática da liderança compartilhada. 

No que tange especificamente à liderança compartilhada, trabalhos futuros podem 

explorar a construção de ferramentas e abordagens para avaliação do grau de utilização de 
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práticas relacionadas à liderança compartilhada, bem como de seus resultados tangíveis e 

intangíveis.  

Já com relação às conversas, algo fundamental a ser perceguido é a construção de um 

modelo de maturidade conversacional, capaz de fornecer um diagnóstico confiável e 

consistente do estágio de maturidade e, por consequência, de efetividade das conversações 

mantidas por uma determinada equipe ou organização. Tal ferramenta, que já vem sendo 

objeto de estudos preliminares por parte do Laboratório de Conversas da Universidade 

Católica de Brasília, seria de excepcional utilidade na construção de pesquisas empíricas que 

busquem investigar a relação entre as conversas e outros construtos, como por exemplo, a 

liderança compartilhada. 

 Para além dos objetivos traçados e perseguidos na realização do presente trabalho, 

espera-se que os conceitos, distinções e interpretações aqui contidos, possam contribuir, de 

alguma forma, também para uma evolução na maneira como nossas organizações são 

concebidas e lideradas. Que para trás possa definitivamente ficar a imagem de uma 

organização como uma cadeia de “feitores”, na qual os atos de pensar e de decidir são 

prerrogativas de uns poucos escolhidos, enquanto à grande maioria resta apenas a função de 

executar o que lhes é ordenado, sem questionamentos. A atual sociedade pós-industrial, com 

toda sua complexidade e seus crescentes desafios, demanda muito mais do um único líder 

pode prover, por mais competente que ele seja. Em função disso, é na capacidade de alcançar 

todo o potencial da inteligência coletiva de seus colaboradores, por meio da inclusão dessas 

pessoas nos processos de liderança e do fomento às conversas significativas entre esses 

indivíduos, que reside um diferencial competitivo sustentável, valioso e imprescindível para a 

sobrevivência das organizações neste alvorecer da era do conhecimento. 
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