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Resumo  

  

O entendimento do processo de crescimento organizacional é por muito tempo considerado 

por meio de duas correntes bastante consolidadas nos estudos organizacionais. De um lado, a 

corrente centrada nas características e comportamentos do líder-empreendedor-fundador 

(Carland, Hoy, Boulton, Carland, 1984; Cossette, 1996; Filion, 1999). De outro, a corrente 

que relega a segundo plano as características específicas e diferenciadoras das organizações, 

centrando-se em modelos evolutivos desenvolvidos a partir da análise de grandes corporações 

(Robinson, 1979; Gibb &Scott, 1985; Morris, Schindehutte & Allen, 2005). Tais correntes, 

apesar de pertinentes, contemplam apenas parcialmente a complexidade do processo 

estratégico de uma organização que pretende crescer. Visando uma articulação entre a 

abordagem construtivista e estudos em torno da noção de liderança relacional busca-se 

superar tais abordagens, apresentando uma perspectiva viável de integrar especificidades do 

contexto organizacional, o papel do líder-empreendedor e a importância do macrocontexto na 

investigação de estratégias de crescimento.  

  

Introdução   

  

O processo de construção da estratégia tal como se verifica nas organizações tem sido 

abordado principalmente por duas correntes bem estabelecidas de estudos gerenciais. De um 

lado, temse um grupo de autores que atribuem o sucesso das organizações às características e 

comportamentos do seu proprietário-dirigente, empreendedor-fundador ou líder-

empreendedor (Carland, Hoy, Boulton & Carland, 1984; Cossette, 1996; Filion, 1999). De 

outro, uma corrente que relega a segundo plano as características específicas e diferenciadoras 

das organizações em processo de crescimento, centrando-se na reprodução de modelos 

desenvolvidos em grandes corporações (Robinson, 1979; Gibb & Scott, 1985; Morris, 

Schindehutte Allen, 2005).   

  

Nestes paradigmas, o fenômeno do crescimento organizacional ou é atribuído unicamente ao 

mérito da liderança, ou é modelizado em ciclos evolutivos mais ou menos previsíveis. As duas 

correntes, apesar de pertinentes, contemplam apenas parcialmente a complexidade do 

processo estratégico de uma organização. Tais estudos em geral, ou são por demais 

voluntaristas ou desconsideram tanto as especificidades das organizações quanto a influência 

dos elementos do contexto em que estas se encontram.   

  

Nesse sentido, este ensaio teórico inicia-se por uma revisão dessas correntes que se interessam 

pelas estratégias de crescimento organizacional: a corrente que acredita no voluntarismo do 

empreendedor como principal fator do crescimento, e a corrente que se ampara em modelos 
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evolutivos. Diante das limitações de tais abordagens, conversações entre as perspectivas 

construtivistas e da liderança relacional são propostas como opção viável para o estudo das 

estratégias de crescimento, notadamente ao permitir integrar as especificidades da 

organização, o papel do líder-empreendedor e a potência dos elementos do macrocontexto em 

que se inserem.  

  

A corrente voluntarista   

  

Desde sua origem, os estudos sobre liderança e em empreendedorismo se confundem, uma vez 

que o papel do proprietário dirigente se vê fortemente acentuado pela controlabilidade e pela 

personalização da liderança do fundador. Em linhas gerais, será  Schumpeter (1911) quem 

impulsionará os estudos sobre o empreendedorismo associando à pessoa do empreendedor,  à 

capacidade de inovação, e a habilidade de “fazer as empresas avançarem e progredirem”. 

Para esse autor, o empreendedor seria o responsável pelo desenvolvimento econômico da 

sociedade, um indivíduo detentor de saberes técnicos, criativo, inovador e capaz de gerar 

desenvolvimento econômico. No encalço de Schumpeter (1911) muitos outros autores se 

interessaram pelo estudo de empreendedores compreendidos como a alma mesma das 

organizações.   

  

Já foi exaustivamente demonstrado que o empreendedor fundador tem papel preponderante na 

definição da cultura (Schein, 1983), na estrutura (Miller & Toulouse, 1986) e na performance 

(Wiklund, 1998) das organizações. Para os estudiosos que atribuem o crescimento das 

empresas à atuação do empreendedor, ele é o principal responsável pelo sucesso das mesmas 

graças às suas características e valores pessoais.   

  

Sob este prisma, o perfil do líder-empreendedor determinará o perfil estratégico da 

organização. Para os defensores dessa corrente ele está na origem de toda estratégia 

empresarial (Filion & Toulouse, 1995). Alguns propõem mesmo o estudo das neuroses dos 

empreendedores (Kets de Vries & Miller, 1991) ou de seus mapas cognitivos (Cossette, 1996) 

para melhor se apreender os processos estratégicos das organizações. Tal concepção, todavia, 

apresenta-se por demais voluntarista, concentrando-se amplamente na pessoa do 

empreendedor, pouco considerando as influências dos elementos do contexto nos processos 

organizacionais.  

  

A corrente evolutiva  

  

As abordagens clássicas em estratégia de crescimento encontram suas origens nas abordagens 

economicistas, que enfatizam modelos desenvolvidos a partir de estudos em grandes empresas 

(Robinson, 1979; Robinson et al., 1984; Olson & Bokor, 1995; Morris, Schindehutte & Allen, 

2005). Podemos considerar que nesta corrente, os autores procuram explicar o crescimento 

das empresas como evolução mais ou menos previsível do desenvolvimento organizacional, 

seguindo uma estrutura coerente.  

  

Em termos históricos, Moore (1959) vem a inaugurar a onda de modelização do crescimento 

organizacional, ao propor um modelo explicativo segundo o qual, na medida em que as 

empresas crescem, elas se desvencilham mais e mais da influência do empreendedor. Para 

esse autor, a empresa inicia suas atividades altamente depende do empreendedor e de suas 
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intenções pessoais. No entanto, com o crescimento, sua estratégia se racionaliza, especialistas 

são contratados e a gestão se torna mais profissionalizada e menos personalizada. 

Transcorrida essa fase, a organização se burocratiza e passa a apresentar áreas especializadas, 

dirigindo-se para uma configuração mais tradicional e burocrática.   

  

Outro modelo, baseado em crises de controle, foi preconizado por Steinmetz (1969). Segundo 

o padrão proposto por esse autor, estágios de crescimento acontecem na medida em que a 

organização consegue superar crises de controle, tais como a crise de supervisão direta ou de 

supervisão por hierarquia.   

  

Desse conjunto de modelos, no entanto, o mais adotado é o de Greiner (1972), que propõe 

uma tipologia de evoluções e revoluções, caracterizando a evolução das organizações por 

meio de fases. Segundo o autor, uma fase de crescimento (evolução) leva à uma crise 

(revolução) que é solucionada por outra fase de evolução, que necessariamente leva à uma 

nova revolução. Assim sendo, a fase de crescimento devido à criatividade leva a uma crise de 

liderança, que quando sanada leva a um crescimento fundado no direcionamento até que uma 

crise de autonomia aconteça e assim sucessivamente.   

  

Será, no entanto, Parks (1977) o primeiro a propor um modelo contemplando impactos do 

contexto no processo de crescimento organizacional. Segundo ele uma série de obstáculos 

devem ser transpostos para assegurar o crescimento da organização, incluindo aqueles 

derivados do ambiente competitivo e da diversificação.   

  

Finalmente Tyebjee, Bruno e McIntyre (1983) propõem um modelo baseado no ambiente 

mercadológico, em que as etapas de crescimento consideram a organização desde o estágio do 

marketing empreendedor até o marketing de diversificação.  

  

De qualquer modo, tanto a corrente voluntarista quanto a evolutiva apresentam pontos críticos 

que as impedem de considerar as nuances do comportamento estratégico de crescimento em 

seu contexto. Creditando toda sorte de sucesso à liderança do empreendedor, a primeira 

desconsidera a força dos elementos do ambiente e os revezes do contexto organizacional. Já a 

corrente evolutiva despreza as características específicas e diferenciadoras das organizações.  

  

Diante desse quadro, emerge a proposta de desenvolver, a partir de conversações com 

abordagens contemporâneas em torno do construto Liderança, uma abordagem relacional 

como opção para se melhor compreender não apenas as integrações estratégicas entre 

ambiente, organização e indivíduos, como evidenciar o papel do empreendedor na articulação 

e catalisação dos múltiplos elementos do contexto em que se insere.   

  

A liderança para além da dominância do líder-empreendedor  

  

A liderança constituiu um dos construtos do comportamento organizacional sobre o qual mais 

se produzem artigos e livros. Deste universo, algumas abordagens se destacam tanto em nível 

acadêmico quanto empresarial. A teoria da liderança transformacional (Burns, 1978) e, mais 

recentemente, estudos sobre a liderança multidimensional e multível (Yammarino, Dansereau, 

Kennedy, 2001), bem como sobre a liderança relacional (Uhl-Bien, 2006; Gittell, 2011; 

Sant’Anna, Nelson, Carvalho, 2015) apontam para formas de se compreender o fenômeno em 
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ambientes marcados pela complexidade e configurações organizacionais mais flexíveis e 

horizontalizadas.   

  

Em tal contexto, a ampla gama de variáveis intervenientes no fenômeno da liderança permite 

constatar que seu desenvolvimento requer esforço contínuo do indivíduo no sentido do 

autoconhecimento, do conhecimento do outro, dos ambientes organizacionais e da dinâmica 

societal como um todo. Relacionado a esses aspectos - e na esteira de estudos recentes em 

torno da noção de sustentabilidade - registram-se, igualmente, preocupações com impactos da 

atuação do líder para além das fronteiras organizacionais e de sua performance específica, 

compreendendo implicações de suas ações sobre diferentes stakeholders, bem como 

entendimento mais amplo sobre como se organiza a configuração de forças que lhe confere 

influência (Smith, Montagno, Kuzmenko, 2004) para além de algumas característica 

empreendedoras inatas.  

  

Por conseguinte, também nesta esfera de entendimento do crescimento organizacional, 

analisar a liderança implica considerá-la para além dos âmbitos individual, organizacional e 

societal de formas isoladas. As perspectivas do indivíduo, do grupo e da sociedade se 

integram ao campo da liderança, demandando maior compreensão de suas múltiplas facetas e 

interseções, tornando-se também aqui relevante abordagens que permitam sua compreensão 

de forma relacional.   

  

A perspectiva da liderança relacional  

  

A abordagem da liderança relacional que assume que a liderança decorre da interrelação de 

diferentes dimensões - além daquelas unidirecionais, entre líder-seguidor, englobando 

aspectos individuais, mas também organizacionais e societais (Uhl-Bien, 2006; Gittell, 201; 

Sant’Anna, Nelson, Carvalho, 2015) é chamada perspectiva relacional. Seu foco são, 

portanto, as dinâmicas e interações complexas subjacentes ao fenômeno da liderança em 

diferentes esferas. Para Uhl-Bien (2006), a problemática central que orienta essas 

investigações são os processos relacionais em que a liderança emerge e é exercida.  

  

Diferentemente, portanto, de abordagens que se orientam à investigação de traços, atributos 

individuais ou comportamentos eficazes associados à liderança, majoritariamente centrados 

no indivíduo ou, no máximo, na díade líder-seguidor, a liderança relacional enfatiza as 

relações, por meio das quais a liderança é construída, ativada, exercida e reconfigurada. A 

abordagem visa, também, superar as noções de liderança vinculadas ao desenvolvimento de 

competências requeridas a ocupantes de posições gerenciais, validando a importância de uma 

compreensão mais ampla da liderança como fenômeno que permeia o universo das relações 

humanas, assim como diferentes agentes, não somente aqueles inscritos nas estruturas 

hierárquicas das organizações (Ospina, Kersh e Quick, 2014).   

  

Outra característica da liderança relacional é sua valorização da dimensão do contexto, tanto 

do macro-contexto, das ambiências organizacionais, quanto das microfísicas em que se faz 

exercer. Concomitantemente, orienta-se à construção e sustentação de contextos capacitantes, 

em que novos estilos de liderança são requeridos dada às novas configurações 

organizacionais, cada vez mais relacionais: organizações em rede, organizações virtuais, 

arranjos produtivos locais, dentre outras.      
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A despeito de suas potenciais contribuições, a liderança relacional configura tema 

relativamente recente. Logo, seu significado e implicações ainda se encontram abertas a 

diferentes interpretações (Uhl-Bien, 2006). Recente revisão da produção internacional e 

nacional sobre o tema corrobora o reduzido volume de obras direcionadas ao construto, 

evidenciando-se estudos de Uhl-Bien (2003; 2006), Day e Harrison (2007), Cunliffe e Eriksen 

(2011), Gittell et al.  

(2011), Ospina, Kersh e Quick (2014), Sant’Anna, Nelson e Carvalho Neto (2015).  

  

Uma das percussoras dessa abordagem é Mary Uhl-Bien, para quem a liderança relacional, 

como um processo de influência social, pode ser entendida como uma construção que emana 

diretamente das conexões entre o indivíduo, a organização e o contexto nos quais se inserem. 

Para Uhl-Bien (2003), embora um vasto número de definições de liderança relacional possa 

ser identificado quer em estudos em que a acepção atual não era considerada, quer nos poucos 

trabalhos produzidos, mais contemporaneamente, dois termos emergem como recorrentes às 

diversas tentativas de conceituação: influência e mudança. A liderança relacional, portanto, 

entendida como influência mobilizada para a promoção de mudanças dentro de um contexto 

de relações internas e externas.   

  

Uhl-Bien (2003) identifica, ainda, quatro pressupostos centrais à liderança relacional: 1. A 

liderança ocorre quando indivíduos usam sua influência para gerar mudança; 2. liderança é 

um comportamento, não uma posição formal; 3. a liderança gera mudanças por meio de 

relações eficazes; 4. a eficácia da liderança é aprimorada pela capacidade de o indivíduo 

construir relações eficazes com os outros  

  

Posteriormente, aprofundando suas pesquisas,  a Uhl-Bien (2006) elenca diversas abordagens 

que consideram o fenômeno da liderança relacional como um processo de construção social, 

não unicamente centradas na dimensão individual. Tal perspectiva considera a organização 

como rede de pessoas e de relações complexas e contínuas que se modificam ao longo do 

tempo e do espaço. Segundo os estudos inseridos nesta perspectiva, a tônica desloca-se do 

indivíduo para a dinâmica do coletivo, partindo-se da premissa que a liderança é emergente e 

inseparável do contexto em que é exercida.  

  

Por relações, Uhl-Bien (2006) entende as conexões comunicativas e sujeitas a múltiplos 

significados, já que produzidas e disseminadas contextos interdependentes, porém distintos. 

Assim sendo, sob a perspectiva relacional enfatiza-se o processo de interação e de 

conversação. O diálogo, entendido aqui como como um movimento dialético e de influência 

mútua entre indivíduos, grupos, artefatos não humanos e dispositivos, por meio dos quais o 

significado real emerge no “espaço entre eles”.   

  

Aqui a ênfase recai nas relações e na compreensão do construto liderança como distinto do 

construto gestão e a importância atribuída à investigação dos fatores intervenientes na 

dinâmica em que a liderança é exercida (Uhl-Bien, 2006).  

  

Mais à frente, Day e Harrison (2007) irão definir a liderança relacional como uma propriedade 

compartilhada de um sistema social, o qual pressupõe interdependências entre indivíduos, 

equipes, organizações e a sociedade. Constituindo-se, nesse sentido, em fenômeno que 
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pertence à esfera do coletivo, notadamente, ao envolver a criação de um sistema de 

significados compartilhados, que fornecem a base para as ações. Os autores incluem também a 

noção de identidade. Segundo eles, à medida que os líderes se desenvolvem, suas identidades 

se expandem do foco do indivíduo, incluindo os níveis relacionais e coletivos. Sob tal prisma, 

sugere-se, em ações de desenvolvimento de liderança, a incorporação de uma “lente coletiva”, 

que ultrapasse a ênfase no líder individual e favorecendo o desenvolvimento de capital social 

(Day & Harrison, 2007).  

  

Em análise posterior,  Gittell (2011) ressalta que dois elementos revelam-se comuns às 

abordagens em torno da liderança relacional: 1. a noção de liderança descentralizada e 

coletiva; 2. a noção de liderança desvinculada de posições hierárquicas. No mais, em termos 

de seu desenvolvimento, as abordagens enfatizam: 1. o exercício de uma mente intuitiva, 

capaz de perceber as forças complexas e singulares que influenciam a construção de 

significados coletivos; 2. a capacidade de pensamento analítico para a compreensão de 

situações e problemas complexos; 3. a habilidade para integrar ao ambiente a incerteza.  

  

Mais recentemente, estudos desenvolvidos por Sant’Anna, Nelson e Carvalho (2015) 

focalizam a natureza, distribuição e qualidade dos laços sociais que se estabelecem na 

dinâmica que leva o indivíduo a estabelecer uma relação de influência. Enfatiza-se, desse 

modo, a relevância da construção de laços sociais - sejam eles fracos ou fortes - efetivos. 

Outro aspecto enfatizado é o reconhecimento pelo agente da liderança relacional da 

importância da alteridade e da diferença. Em síntese, para esses autores, o agente da liderança 

relacional como aquele que focaliza suas energias menos no desenvolvimento de mecanismos 

administrativos formais e laços de dependência em colegas e membros de sua equipe e mais 

no desenvolvimento de relações entre parceiros importantes. Utilizando de autores não 

diretamente contemplados no mainstream dos estudos sobre a liderança - tais como Michel 

Foucault, Pierre Bourdieu e Jacques Lacan - Sant’Anna, Nelson e Carvalho (2015) centram-se 

na análise de discursos e dispositivos aplicados na construção de ambiências organizacionais 

favoráveis ao crescimento e desenvolvimento organizacional.  

  

Integrando construtivismo, estratégia como interação e liderança como relação: uma 

abordagem relacional-construtivista do crescimento  

  

De modo geral, os termos construtivismo e construcionismo veem sendo usados de diferentes 

maneiras: para Le Moigne (1999) o construtivismo é uma epistemologia que se opõe ao 

positivismo. Já para Bouchikhi (1990) trata-se de uma metodologia de pesquisa, a qual, ao 

contrário das abordagens que se interessam por fatos objetivos em torno de um fenômeno, 

professa que a realidade só pode ser recuperada por meio das diversas representações 

construídas pelos agentes implicados no processo em análise. Assim, o design da pesquisa 

construtivista procura evidenciar as diferentes representações, as diferentes significações 

simbólicas atribuídas pelos indivíduos em torno de um dado fenômeno. Para Mir e Watson 

(2000), por sua vez, o construtivismo consiste em uma escola de pensamento filosófico.   

  

Considerá-los como uma perspectiva - isto é, como um ponto de vista - permite-nos, todavia, 

sublinhar sua essência interacionista e relacional, sua rejeição à visão positivista e seus 

esforços em manter a tensão entre o macro e o micro e entre o sujeito e o objeto na análise.   
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Para Gergen e Thatchenkery (1996), o paradigma construtivista reivindica a aceitação dos 

sistemas coletivos de racionalidade, da concepção da realidade como sendo uma construção 

social e da linguagem como uma forma de ação social em oposição à concepção positivista, 

que considera o indivíduo como sendo fundamentalmente racional, o conhecimento como 

sendo o fruto das análises empíricas e a linguagem como sendo um meio de representar a 

realidade.  

  

Desse modo, aplicada ao entendimento da relação indivíduo-organização-contexto, a 

perspectiva construtivista procura integrar este conjunto de elementos: os elementos do 

ambiente, os membros das empresas e os processos de interação. Adotar uma abordagem 

construtivista da estratégia implica assim em considerar a organização, seus membros, o 

ambiente e suas fronteiras como construções sociais, concebidos de acordo com os 

significados que são atribuídos pelos diferentes agentes implicados na relação. Implica, 

também, considerar as estruturas tanto como meio de interação dos agentes como resultados 

de tais interações. Ademais, implica considerar as interações entre os agentes da empresa e do 

contexto, por meio de suas conversações.   

  

Diante das abordagens complementares apresentadas, pode-se aqui, propor uma análise mais 

integradora do papel da liderança no processo de crescimento organizacional. Por um lado, 

argumentou-se aqui que a abordagem construtivista preocupa-se com o processo de interação 

e pretende observar as interações entre organização e ambiente, por meio dos agentes e 

significados de seus discursos e narrativas no quotidiano (Ford & Ford, 1995). Por outro, 

elencou-se também os avanços nos estudo da liderança relacional, descrevendo a emergência 

de líderes de pensamento analítico, capazes de perceber as complexidades na construção de 

significados coletivos e de agir de maneira integrativa em contextos de incertezas, prevalentes 

na modernidade contemporânea.   

  

Ora, em se pretendendo trabalhar o processo de interação, considerando as partes e os 

elementos da análise, uma articulação entre as abordagens construtivista e relacional 

apresentase plenamente factível, notadamente ao possibilitarem uma compreensão mais 

sistêmica da estratégia tal como acontece no cotidiano das organizações. Como resultante 

principal de tal conversação pode-se vislumbrar a ampliação da capacidade de entendimento 

das relações entre líder-empreendedor e empreendimento vis-à-vis as forças contextuais, 

oferecendo uma ponte para integrar as duas correntes majoritárias de análise do crescimento 

organizacional.  

  

Nesse sentido, por meio da análise construtivista-relacional, a estratégia é vista como prática 

social, que se realiza via interações entre as pessoas. São as conversações e trocas entre os 

indivíduos que dão vida à estratégia e é por meio das conversações e dos discursos que as 

rotinas são produzidas e reproduzidas em uma organização (Ford & Ford, 1995; Giordano, 

1998). A análise cuidadosa permite desvendar os micro-atos que forjam a estratégia de uma 

organização no seu dia-a-dia (Westley, 1990), levando em conta o modo como as interações 

que são afetadas pelas estruturas contextuais (Rouleau, 2001; Rouleau, 2002), desenham suas 

ações no ambiente.   

  

Nas organizações, principalmente as pequenas, em processo de crescimento o papel do líder 

(empreendedor) relacional é fundamental: dentre as características que singularizam pequenas 

empresas por exemplo, está a controlabilidade pelo proprietário e a personalização da gestão. 
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No entanto, o empreendedor não pode controlar tudo, ele não pode estar presente em todas as 

transações entre a empresa e o ambiente, em todas as conversações, em todos os micro-atos 

estratégicos (Rouleau, 2002), existem forças no contexto e mesmo na organização que 

escapam ao seu exame e eventual conciliação. Ora, antagonicamente, ao mesmo tempo em 

que o ambiente externo pode ser opressor, os líderes podem encontrar maneiras de compor 

com as forças externas. Em determinados contextos, ele deverá lidar com uma raridade maior 

de recursos do que em outros, deverá também saber como compor com os stakeholders da 

empresa, com demandas complexas de sustentabilidade e outras aqui já elencadas.  

  

A grande dependência da organização de seus stakeholders faz com que sua sobrevivência 

dependa da relação que o líder/proprietário é capaz de estabelecer com eles. Alguns estudos 

demonstram que organizações bem sucedidas são as que convidam seus stakeholders a 

participarem do seu processo estratégico (Robinson, 1982; Anderson & Atkins, 2001). No 

entanto, esta interação não é tarefa insignificante: é sabido o antagonismo de interesses de 

stakeholders para com uma organização.   Aqui mais uma vez a capacidade relacional para 

alinhar demandas complexas e mesmo opostas é fundamental.  

  

Considerações finais  

  

Não obstante se reconheça contribuições das principais correntes de análise do crescimento 

organizacional há que se vislumbrar a demanda por novas abordagens, as quais articulem de 

forma mais integrada as relações entre os diferentes níveis de análise envolvidos: individual, 

organizacional e societal.  

  

Nesse esforço, conversações com abordagens mais contemporâneas em torno do construto 

liderança evidenciam diferenças, porém, igualmente pontos comuns. Em particular, a busca 

por perspectivas mais construtivistas e relacionais, as quais permitam superar limitações das 

correntes tracionais direcionadas ao estudo da estratégia organizacional, quer por demais 

focadas na pessoa do líder-empreendedor, quer desconsiderando uma visão mais abrangente 

das relações empreendedor-empreendimento-sociedade.  

  

Estudos empíricos conduzidos por Bernardes (2006) e Sant’Anna, Nelson e Carvalho Neto 

(2015) apresentam, de forma isolada, resultados satisfatórios da aplicação de metodologias 

construtivistas e relacionais. Uma análise de resultados empíricos de integração entre ambas 

constitui investidura, cujos resultados espera-se, em breve, disponíveis.  
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