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Este artigo discute parte da fundamentação teórica do Projeto de Avaliação e Desenvolvimento de Grupos
de Alto Desempenho, com foco na importância das variáveis, meios, inteligência e gestão para obtenção de resul-
tados, abordando especialmente os fundamentos teóricos relacionados ao Modelo Evolutivo e ao Espaço Emocional
das equipes, ambos estendidos à luz da Teoria da Complexidade. Visa à apresentação de um resumo do desenvol-
vimento e aplicação de uma metodologia de avaliação/constituição de grupos de alto desempenho no ambiente de
projetos de pesquisa.

1. Introdução
O interesse da investigação apresentada aqui com-

preende a crescente necessidade das organizações em
aumentar a efetividade das suas gestões e, em particular,
a avaliação de desempenho de grupos de projetos de pes-
quisas no âmbito de uma Instituição de Ensino Superior
(IES) confessional. Tanto nos questionários quanto nas
entrevistas foram investigadas as dinâmicas envolvendo
a interação de três ativos: Meios (físicos ou financeiros),
Inteligência (capacidade de realização) e Gestão (positivi-
dade/negatividade).

2. Fundamentos Teóricos
Os fundamentos teóricos apresentados neste artigo

foram extraídos especialmente do modelo evolutivo (RO-
CHA, 2004) e do conceito de espaço emocional (LOSADA
& HEAPHY, 2004), que se combinam na proposta caórdi-
ca de gestão (HOCK, 1999).

O conceito de alto desempenho adotado envolve três
critérios (ROCHA, 2006): liderança nos negócios ou mis-
sões em relação à concorrência; governança e grupos de
interesse (stakeholders) satisfeitos e colaboradores motiva-
dos. Os dois últimos critérios são relevantes à sustentação
e melhoria contínua de desempenho. Isso requer estímulo
à experimentação, criatividade e inovação (positividade/
negatividade), inteligência competitiva e gestão dos meios

físicos e financeiros (tangíveis) e intangíveis (pessoas e
competências - atitudes (espírito empreendedor), valores,
conhecimentos e habilidades). Essas questões e perspec-
tivas orientaram a elaboração do questionário e a realiza-
ção da pesquisa cujos resultados estão resumidos neste
trabalho.

2.1. O conceito de espaço emocional
A idéia de espaço emocional se refere ao sistema de

três eixos com variáveis relativas aos estados de ânimo das
pessoas que compõem um grupo. As dimensões que o
constituem são entendidas como geradoras de polaridades
ou tensões (bacias de atração na linguagem da teoria do
caos): positividade x negatividade; eu x outro; e, advocacia
x questionamento. Conforme mostra a Figura 1, as três
variáveis que constituem o espaço emocional são: relação
eu/outro (z) - que expressa uma linguagem individualista
(eu) em oposição à coletiva (nós); positividade/negativi-
dade (y) - relação entre permissões e estímulos versus
negativas e frustrações; e questionamento/advocacia (x)
que expressam a capacidade de escuta ativa e de crítica em
relação à proposição ou defesa de idéias.

O argumento se baseia no espaço emocional expansivo
(positivo), tal como definido, que permite os observadores
vislumbrem mais possibilidades que o contrário, gerando
atitudes positivas na direção da realização de projetos.
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Entende-se por espaço emocional expansivo o de maior
abertura para vislumbrar possibilidades de realização de
desejos e objetivos, ou que se apresenta positivo no sentido
da revelação de possibilidades de solução de problemas,
normalmente não identificáveis com estados de ânimo
pessimistas. Isso é importante nas atividades de plane-
jamento estratégico pela metodologia SWOT ou FOFA,
em português, Pontos Fortes (F) e Fracos (F), internos à
organização, Ameaças (A) e Oportunidades (O), identifica-
dos no ambiente externo. É intuitivo que pessoas positivas
e motivadas enxergarão mais facilmente as oportunidades
e os pontos fortes, enquanto que as depressivas ou pes-
simistas tendem a se concentrar nos pontos fracos e nas
ameaças.

2.2. O modelo evolutivo
As dinâmicas dos sistemas representados pelo modelo

evolutivo têm origem nos desejos, insatisfações, necessida-
des ou inquietações das pessoas e organizações (no caso,
grupos de projetos de pesquisa), ou seja, nas tensões ge-
radas pelas diferenças entre o que se deseja lograr e o que
realmente se obtém, além de se considerar a intensidade
das motivações e as capacidades de realização.

O processo de observação, que compreende as óticas
dos múltiplos e diversos agentes envolvidos nos processos
decisórios - como olham/sentem ou distinguem possibi-
lidades -, se traduz pelos desejos, expectativas e inquieta-
ções, que sugerem os seus propósitos, bem como o grau
de satisfação/insatisfação ou respostas desejadas.

O modelo (Figura 2) articula a gestão de pessoas (visão
positiva ou variável positividade/negatividade); inteligência
e competências (capacidade de realização), e meios físicos
e financeiros.

Intuitivamente, se considerarmos os três processos
propostos - bacias de atração - para o modelo evolutivo,
isto é, potencial de realização de projetos; disposição dos
meios (infraestrutura/recursos); e positividade/negativida-
de de gestão, eles poderiam dar conta desses condicio-
nantes e tratar de organizações que poderão se auto-orga-
nizar dinamicamente em relação a essas três variáveis.

Os desempenhos de organizações de conhecimento
dependem das dinâmicas entre essas bacias de atração,
estímulos à experimentação e desenvolvimento de novas
idéias, com autonomia e com base na confiança/responsa-
bilidade/comprometimento.

As três situações possíveis são representadas na Figura 3:



É intuitivo imaginar que se positividade/negatividade
evoluem em sinergia com a disposição de meios, inclusive de
tempo, "quem quer garante os meios" (pressuposto), se exi-
girão mobilização/estímulo das competências existentes nos
grupos à realização de projetos ou experimentação de novas
idéias. Nessa situação, se a gestão apresenta alta positividade/
negatividade, combinada com farta disponibilidade de recur-
sos, a capacidade de realização será o fator limitante.

Na segunda, mais comum nos ambientes universitários,
se há sinergia entre as competências disponíveis com estí-
mulo à experimentação de novas idéias ou alta positividade
de gestão, o resultado será o rápido esgotamento dos meios
financeiros e da infraestrurura. Novos ambientes e labora-
tórios precisarão ser instalados e mais tempo precisará ser
concedido às equipes de projetos.

Na terceira situação possível, a sinergia entre as compe-
tências e capacidade de realização de um grupo com dispo-
nibilidade de meios, criaria tantas possibilidades que seria
necessário restringir a aprovação de novos projetos para não
tornar a dinâmica errática (laissez-faire), mediante o exercício
de escolha de prioridades - políticas e estratégicas.

Já havia sido demonstrado que são necessárias interações
de pelo menos três variáveis para que um sistema possa
evoluir segundo dinâmica caótica. Por outro lado, conforme
mostrado no artigo de Rocha (2006), nos sistemas em regime
caótico, quando duas variáveis evoluem em sinergia, uma ter-
ceira tende a atingir saturação de acordo com a curva logística,
representada na Figura 4.

No caso de grupos acadêmicos, a capacidade de realização
de projetos e de experimentação de novas idéias poderá ser
esgotada por limitações de meios, o que exigirá definição de
prioridades e diminuição da relação positividade/negativida-
de.

As limitações de recursos e de infraestrurura não permi-
tem realizar projetos compatíveis com as capacidades dos gru-
pos, ou que todas as idéias sejam experimentadas. Nesse caso,
cabe aos grupos buscar recursos de fontes externas adicionais
para realizar seus projetos.

Por outro lado, mesmo com confortável disponibilidade
de recursos, atitudes gerenciais negativas (relação positivi-
dade/negatividade muito limitada) também podem inibir a
realização de projetos ou o desenvolvimento potencial dos

grupos. Finalmente, mesmo que a atitude gerencial se revele
positiva, e os recursos sejam suficientes, a realização de proje-
tos será limitada pela capacidade dos grupos.

Assim, conforme demonstrado anteriormente, restrições
muito fortes em uma das variáveis (Figura 5) inibem as
possíveis sinergias entre as outras duas, resultando em baixo
desempenho ou na mediocridade, levando o sistema a pontos
fixos.

2.3. Alto desempenho
As organizações de alto desempenho se desenvolvem

segundo dinâmica complexa, envolvendo as três variáveis:
meios, inteligência e gestão. O papel dos gestores no sentido
de manter alto desempenho se daria no sentido de cuidar da
reposição da variável que se revele mais restrita, mediante:

• Esforço para ampliar os orçamentos e os investimentos pela
captação de recursos ou realização de novas atividades que
ensejem retorno financeiro (política financeira).

• Elevação do potencial de pessoal mediante programas de
qualificação - política de contratação e capacitação.

• Criação de ambientes de elevada autoestima e estímulo aos
colaboradores, com base na confiança e responsabilidade
(política de desenvolvimento de pessoal).

• Escolha de prioridades para não esgotar os meios disponíveis e
evitar que o processo se torne errático.
A empresa VISA, operadora de cartões de crédito, criada

sob a liderança de Hock (1999), foi apontada como o arquéti-
po da organização do século XXI. Foi adotada como referência
neste artigo por envolver recomendações em relação à forma-
ção de grupos de alto desempenho. O citado autor cunhou a
expressão "caórdico" (chaordic) para descrever uma organi-
zação que é ao mesmo tempo caótica (no sentido popular) e
ordenada (cooperação) "Chãos" + "order" = "chaord".

Aqui se adotou uma abordagem que considera que as ex-
plicações resultam das limitações dos observadores e de suas
interpretações, assumindo que:

• Incerteza é a única certeza (NONAKA e TAKEUSHI, 7 997).

• A leitura da realidade depende de como e quando é observada.

• As organizações precisam desenvolver Interpretações partici-
pativas, envolvendo o maior número possível de observadores
porque "Nada é menos rigoroso do que ignorar as subjeti-
vidade que a realidade reconhece a toda explicação, para
refugiar-se na falsa assepsia do diagnóstico único". (MATUS
apud ROCHA, 2004)
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3. Metodologia
A metodologia utilizada na pesquisa de campo, resumida

neste artigo, envolveu a aplicação de um questionário com 36
itens escolhidos a partir das variáveis estudadas, e a realização
de entrevistas. O questionário usou a escala de Liquert (0-5).
A título de exemplo, inclusive para evitar a identificação da
instituição pesquisada, a relação entre os itens do questionário
e as variáveis investigadas é apresentada no Quadro 1.

O método de verificação das variáveis e itens significativos
foi a análise fatorial. O valor de significância (P < o.1) e os
critérios de seleção das correlações significativas foram os se-
guintes: coeficiente de correlação maior que 0.49, entre 0.25
e 0.49, e entre o e 0.24.

Sobre as entrevistas, as informações apresentadas foram
obtidas a partir de encontros presenciais com 25 líderes de
grupos de projetos de pesquisa.

Os conteúdos das entrevistas também dizem respeito às
histórias dos grupos e à identificação de suas competências
segundo a percepção dos seus líderes - oportunidades, amea-
ças, pontos fortes e pontos fracos dos grupos pesquisa (análise
SWOT), incluindo sugestões para melhorar os respectivos
desempenhos.

4. Resultados
Após uma análise fatorial de 171 possibilidades de

correlações, entre os 19 itens selecionados no questionário,
resultaram 8o correlações significativas, correspondendo a
47% das possibilidades. Quando selecionado o coeficiente de
correlação maior que 0.49, somente 24 relacionamentos aten-
dem a tal critério, 14%. Mas, quando considerado o segundo
critério, coeficiente de correlação entre 0.25 e 0.49, o número
de relacionamentos subiu para 56, 33% nessa amostra. No
entanto, ao se trabalhar com o coeficiente de correlação entre
o e 0.24, não aparece nenhuma correlação significativa. Com
vistas à busca por elementos representativos para a proposta
da pesquisa, destacaram-se três itens que apresentam quan-
tidade significativa de conexões com outros itens, quantidade
de correlações significativas maior que quatro (Tabela 1).

As entrevistas com os líderes dos grupos completam de
forma qualitativa as avaliações conforme análise SWOT. Dos
40 grupos registrados na plataforma LATTES em setem-
bro de 2006, foram entrevistados 25 líderes dos grupos de
projetos de pesquisa selecionados até essa data. Dentre os
agrupamentos, destacam-se os seguintes resultados percentu-
ais relacionados aos tópicos investigados:

• Oportunidades: 67% Intercâmbios e 63% intervenção/contri-
buição social.

• Pontos Fortes: 88% a própria equipe (capacidade de realização).

• Pontos Fracos: 67% tempo e 46% ausência de integração
entre os membros.

• Ameaças: 25% de projetos financiados de fontes externas,
porém, também 25% acreditam não existir ameaças e sim
desafos.

• Ações para melhoria do desempenho do grupo: 42% maior
investimento da IES e 38% investimentos em intercâmbios.

• Fatores de motivação: 54% o assunto trabalhado, 42% os
relacionamentos entre as pessoas e 77% possibilidade de
intervenção/contribuição social.
Por terem sido entrevistados 25 líderes de grupos de pro-

jetos de pesquisa, foi possível vivenciar 25 comportamentos
diferentes, principalmente no que se refere à emotividade de
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cada líder durante a entrevista. Dentre os aspectos mais ricos
observados, está o fato de que, em grande parte dos casos, a
realização das entrevistas gerou algum tipo de inquietação.
Para muitos líderes, as entrevistas serviram como um mo-
mento de reflexão.

Foi unânime entre os líderes a crença de que podem e
devem melhorar o desempenho dos seus grupos. Também
foi unânime a necessidade dos meios para o desenvolvimen-
to dos trabalhos e, de forma impressionante, a importância
das pessoas (inteligência) em todo o processo. Isso pode ser
claramente observado nas oportunidades, ameaças, forças,
fraquezas, ações para melhoria de desempenho e motivações
apresentadas pelos líderes e registradas em meio digital.

Vários tópicos, especialmente os relacionados às neces-
sidades de investimentos (humanos, tempo e, sobretudo,
financeiros), aparecem em vários momentos como fraque-
zas, outras vezes como ações a serem trabalhadas e também
como oportunidades para os grupos. Essas ponderações nos
mostram as tensões existentes entre as variáveis - meios,
inteligência e positívidade/negatividade - de gestão.

Ao final das entrevistas foi possível observar uma síntese
das percepções das lideranças por meio da junção da análise
SWOT, sobretudo, comparando desempenho com disposição
de meios e inteligência.

Ficou óbvia a importância atribuída pelos líderes às
equipes e suas capacidades de realização, mas também foram
exaustivamente comentadas pelos mesmos as oportunidades
de intervenção e contribuição social dos grupos. Interessante
observar que 21% do total de entrevistados afirmaram não
reconhecer ameaças mas, sim, desafios a serem superados pe-
los seus grupos. Outros pontos ressaltados pelos líderes estão

intimamente ligados a espaço emocional (clima de trabalho,
relacionamentos estabelecidos), paixão e aprendizado.

5. Discussões e conclusões
A partir desses resultados pode-se concluir que equi-

pes de alto desempenho são caracterizadas por ambientes
organizacionais inspiradores e estimulantes, que ampliam os
espaços emocionais dos participantes e dos grupos. Ambien-
tes baseados no controle e na desconfiança restringem os
espaços emocionais, conduzindo a baixos desempenhos ou a
desempenhos medíocres.

Há necessidade de se utilizar estratégias organizacionais
que possibilitem a inovação sustentada como condição de
sobrevivência, principalmente nos segmentos cujos produtos
sejam altamente dependentes do conhecimento. Certamen-
te a gestão do conhecimento tem papel importante neste
cenário. Nessa linha, confiança e responsabilidade funcionam
melhor do que controle e medo. Por outro lado, há estímulo
para o desenvolvimento de inovações e de idéias próprias
(comunicação/atitude estimulante), sempre levando em conta
as competências existentes.

Por último, é válido ressaltar que, tal como apresentado
neste artigo, as organizações de alto desempenho funcionam
com dinâmica complexa, dentro dos limites estabelecidos pela
positividade/negatividade - estímulo/negação à experimen-
tação e à inovação. Isso envolve também os estados de ânimo
dos protagonistas (espaço emocional positivo), recursos e
meios disponíveis - orçamentos e investimentos; e, compe-
tências ou capacidades de realização. Daí a importância de
meios, inteligência e gestão para a obtenção de resultados.
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