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RESUMO 
 
A presente dissertação foi desenvolvida com o intuito de abordar a gestão da criatividade nas 
organizações culturais, cujo contexto traz aos líderes uma série de dilemas em torno das 
melhores decisões a serem tomadas. O campo escolhido foi a indústria televisiva e as 
unidades de análises foram as equipes de telejornalismo da TV Assembleia, TV Jangadeiro e 
TV O POVO. No campo televisivo, os gestores são desafiados em saber como criar práticas e 
políticas que motivem os jornalistas a produzirem programas de ótima qualidade, e fazer usos 
de estratégias de intervenção que conduzam os processos criativos à eficácia desejada. O 
objetivo geral deste estudo foi analisar a atuação das lideranças para a promoção do 
comportamento criativo em equipes de trabalho de telejornalismo em empresas de TVs 
cearenses. Como objetivos específicos, a pesquisa pretendeu: 1) Analisar o desempenho 
criativo das equipes de Telejornalismo e sua relação com o estilo de liderança; 2) Checar 
aspectos específicos do contexto e da atuação das lideranças; 3) Averiguar as diferenças de 
atuação das lideranças entre as organizações estudadas. O trabalho seguiu uma abordagem 
quanti-quali e caracteriza-se como descritivo, quanto aos fins.  Quanto aos meios, é um estudo 
bibliográfico, documental e de campo, tendo sido adotado o método de estudo de casos 
múltiplos, com finalidade comparativa. Como instrumentos de coleta de dados, aplicou-se o 
questionário do modelo de Liderança Criativa de Rickards e Moger (2000), com os líderes e 
liderados das equipes de telejornalismo. Um segundo questionário e uma entrevista semi-
estruturada foram aplicados com os líderes, para aprofundamento do estudo. Constatou-se que 
as lideranças das emissoras de TV fazem uso combinado das estratégias do estilo de liderança 
transacional e transformacional para conduzirem suas equipes. Apesar disso, os resultados 
quantitativos da correlação de Spearman sugerem que no contexto da TV Assembleia e TV 
Jangadeiro há uma maior relação entre a liderança transformacional, os fatores de liderança 
criativa, e o desempenho da equipe com relação criatividade, produtividade e gerenciamento 
do conhecimento. Para a TV O POVO, a análise de correlação sugere que ambos os estilos de 
liderança possuem relação positiva com os fatores de liderança criativa. Com relação ao 
desempenho da equipe, sugere que a liderança transacional aplicada pelos gestores contribui 
para o melhor gerenciamento do conhecimento da equipe. 
 
. 
 
Palavras-chave: Liderança, Gestão da Criatividade, Equipes, Telejornalismo 
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ABSTRACT 
 
 
This work was developed in order to analyze the management of creativity in cultural 
organizations, whose context the leaders brings a series of dilemmas about the best 
resolutions to be taken. The chosen field was the television industry and the units of analysis 
were the television news teams from TV Assembleia, TV Jangadeiro and TV O POVO. In the 
television field, managers are challenged to learn how to create practices and policies that 
encourage journalists to produce high quality programs, and make use of intervention 
strategies that lead to creative processes desired efficacy. The aim of this study was to analyze 
the role of leadership for the promotion of creative behavior in work teams in television news 
companies TVs Ceará. As specific objectives, the research sought to: 1) To analyze the 
performance of the creative teams of TV Journalism and its relationship with the leadership 
style; 2) Check the specifics of the context and role of leadership; 3) Investigate the 
differences in performance between the leaders of the organizations studied. The work 
followed a qualitative and quantitative approach, characterized as descriptive as to the 
purposes. As instruments of data collection, applied the questionnaire model for Creative 
Leadership Rickards and Moger (2000) with leaders and teams of television news. A second 
questionnaire and a semi-structured interviews were applied to leaders, to deepen the study. It 
was found that the leaders of the TV stations make use of these combined strategies of the 
style of transactional and transformational leadership to lead their teams. Nevertheless, the 
quantitative results of the Spearman correlation suggests that in the context of TV Jangadeiro 
and TV Assembleia there is a greater relationship between transformational leadership, the 
factors of creative leadership, and team performance with respect creativity, productivity and 
knowledge management. For the TV O POVO, the correlation analysis suggests that both 
leadership styles are positively related with the factors of creative leadership. With respect to 
team performance, suggests that transactional leadership applied by managers contributes to 
the best knowledge management team.   
 
 
 
Keywords: Leadership, Management creativity, Teams, TV journalism 
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1  INTRODUÇÃO  

 

1.1 Delimitação do tema e contextualização 

 

A economia da cultura pode ser considerada um campo fecundo para o estudo da 

criatividade e sua gestão, dada as tensões e conflitos trazidos pelo imperativo da criação 

incessante de novos produtos, seja em termos de conteúdo, formato, ou categoria. Para alguns 

estudiosos a economia cultural é uma precursora importante das práticas gerenciais de 

inovação permanente (DEFILLIPPI; GRABHER; JONES, 2007). 

O estudo da economia cultural permite compreender a recente transformação da 

dinâmica econômica para uma economia baseada no conhecimento. Nessa transformação, a 

cultura passa a ser considerada como elemento de produção de riqueza, e a economia de 

produção em massa é suplantada pela economia de base intelectual (BENDASSOLLI et al., 

2009). Surgem novas formas organizacionais, baseadas em projetos e em estruturas de redes, 

que dependem fortemente de terceiros para identificação e surgimento de novos produtos e 

serviços, e onde conflitos de identidade estão presentes no mercado de trabalho profissional 

(DEFILLIPPI; GRABHER; JONES, 2007). 

Na gestão da criatividade das organizações culturais podem prevalecer alguns 

paradoxos, como a decisão entre padronizar ou não as práticas organizacionais, de acoplar ou 

não o trabalho criativo a uma rotina, e o paradoxo da identidade, onde se busca descobrir se as 

carreiras, reputações e identidades são individuais ou coletivas (DEFILLIPPI; GRABHER; 

JONES, 2007).  

Outro paradoxo é o da necessidade de autonomia e direção, presente no processo 

de criação de ideias. Se a empresa impuser uma direção em excesso, pode estreitar a busca 

por inovações. Se deixar a geração de novas idéias depender de um processo mais informal de 

trabalho, correrá o risco da ineficiência pela falta de controle (BJÖRK et al.., 2010). 

A partir disso, os pesquisadores pressupõem que os gestores de organizações 

culturais enfrentam dilemas, que requer deles equilíbrio em suas resoluções diante de práticas 

aparentemente contraditórias (DEFILLIPPI; GRABHER; JONES, 2007). 

Neste estudo em especial, se buscou compreender a atuação da liderança na 

gestão do comportamento criativo em equipes de telejornalismo. As lideranças no contexto 

das organizações culturais, como a indústria de TV, enfrentam desafios relacionados à gestão 
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do pessoal criativo e do gerenciamento de processos criativos (DEFILLIPPI; GRABHER; 

JONES, 2007). 

Na gestão de pessoal criativo, os líderes têm que lidar com tensões causadas pelos 

objetivos duplos de arte e comércio (DEFILLIPPI; GRABHER; JONES, 2007), traduzidos no 

contexto televisivo como conflitos entre as normas profissionais dos jornalistas e os objetivos 

de lucratividade organizacionais. Os gestores do campo televisivo são assim desafiados em 

saber como criar práticas e políticas que motivem os jornalistas a produzirem programas de 

ótima qualidade, que sejam interessantes para o telespectador. 

No gerenciamento dos processos criativos, os líderes são desafiados a criar 

práticas de intervenção nos processos criativos que promovam o sucesso da organização 

(DEFILLIPPI; GRABHER; JONES, 2007). No caso das indústrias de TV, os gestores 

deverão criar estratégias de intervenção nas atividades dos jornalistas, conduzindo seu 

processo criativo à excelência desejada. 

As indústrias de TV situam-se em um mercado fortemente afetado pelas 

transformações da tecnologia e pela instabilidade da demanda. Os gestores tem que lidar com 

um contexto de elevada incerteza quanto a percepção de qualidade do público e com  

mudanças profundas nas regras de concorrência do setor de comunicação trazidas pelas novas 

tecnologias de mídia (POTTS et al., 2008). 

Para compreender o papel das lideranças de equipes de telejornalismo, no 

enfrentamento desse contexto e desafios, utilizou-se como principal base teórica, a 

Abordagem da Nova Liderança, onde os líderes são distinguidos em termos de uma dicotomia 

entre liderança transacional e transformacional. Questiona-se no estudo o estilo de liderança 

predominante, como uma forma de responder como os gestores lidam com o paradoxo da 

autonomia e do controle inerente à gestão criativa das indústrias culturais. 

 

1.2  Justificativa 

 

As atividades de televisão são classificadas pelo IBGE (2008), na categoria 

“serviços de informação e comunicação”, e subcategoria “serviços audiovisuais”. Obedecendo 

ao código CNAE 2.0., as atividades de televisão foram desmembradas em atividades de 

televisão aberta e atividades de televisão por assinatura, envolvendo as empresas que operam 

estúdios de televisão, definem o conteúdo da programação dos canais, realizam sua venda às 
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operadoras de televisão, assim como realizam a difusão de sinais de áudio (broadcasting) e de 

transmissão e retransmissão de programas de televisão. 

Para o ano de 2008, os serviços audiovisuais representaram 9,9% da receita 

operacional líquida da categoria “serviços de informação e comunicação”, totalizando 20,1 

bilhões. Também, representou 10,4% do valor adicionado da categoria (R$ 9,9 bilhões), assim 

como 14% dos salários, retiradas e outras remunerações (R$ 3,1 bilhões), e 14,4% (104.297) 

do pessoal ocupado. As atividades de televisão representam cerca de 87% da receita 

operacional líquida da subcategoria “serviços audiovisuais” (IBGE, 2008). 

O Ceará possui nove empresas de televisão aberta que empregam 860 

assalariados, totalizando em 2008, uma remuneração de aproximadamente 21 milhões. Em 

2007, as atividades de televisão no Ceará geraram uma receita total de mais R$ 262 mil.  

Mundialmente, as empresas de televisão têm sofrido com o fenômeno de 

“fragmentação das mídias” trazida pela revolução tecnológica dos meios de comunicação e 

informação. Esse fenômeno tem provocado a redução das receitas publicitárias obtidas pelas 

empresas de TV brasileiras por meio do modelo tradicional de televisão.  

Para se adequar a esse contexto, as empresas de TV brasileiras têm buscado 

utilizar a interatividade dos aparelhos de celular, por meio do SMS (Short Message Services), 

entre outros meios. Outro fator importante que afeta o mercado de televisão no Brasil é a 

implantação do modelo japonês de TV Digital, e a entrada de novos atores para o mercado, 

como as empresas de telecomunicações e internet (MATTOS et al.., 2008). 

Diante de todos esses desafios, trazidos pelas mudanças tecnológicas e também a 

tendência mundial de fortalecimento do consumidor, as empresas de TV se vêem 

pressionadas a repensarem seus modelos de negócio, partindo para a inovação estratégica 

como caminho para enfrentar as mudanças das regras de jogo no mercado (MATTOS et al.., 

2008). Contudo, de acordo com Mattos et al.. (2008), as empresas de TV aberta brasileiras 

não se sentem ainda muito ameaçadas por essas mudanças, considerando a produção do 

conteúdo como o seu principal diferencial para atração de audiência (BOLAÑO, 2004).  

Dado esse cenário do mercado de televisão brasileiro, a relevância da presente 

pesquisa se justifica, primeiramente, por dar a oportunidade de compreender os esforços dos 

gestores da mídia televisiva no desafio diário de conduzir o comportamento de seus 

subordinados para a inovação contínua nos programas ofertados, em um contexto de forte 

pressão com relação ao tempo e de aprendizado contínuo para adaptação às inovações 

tecnológicas.  
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Realizando um levantamento dos estudos organizacionais referentes às indústrias 

criativas de TV, objeto da presente pesquisa, foram encontradas pesquisas em periódicos 

internacionais, anais de eventos da Enanpad e dissertações.  

As pesquisas internacionais identificadas realizam investigações com foco em: 

mudança de hierarquia na rede de TV (STARKEY et al.., 2000), práticas de contratação, 

cultura organizacional e profissional (HOLLIFIELD et al.., 2001), aprendizado organizacional 

(TEMPEST; STARKEY, 2004), mudança organizacional (WHITE; LINDEN, 2002), 

teletrabalho (BAILEY; KURLAND, 2002), trabalho criativo e emocional 

(HESMONDHALGH; BAKER, 2008), cultura organizacional (DAYMON, 2000; SMITH; 

KEYTON, 2001), gestão de projetos e mudanças na indústria (WINDELER; SYDOW, 2001), 

redes e capital social na indústria de TV (ANTCLIFF et al., 2007), estrutura, cultura e rede 

organizacional (BESIO et al., 2008), condições de trabalho e experiências emocionais 

(HESMOLDHALGH; BAKER, 2009), redes formais e informais na indústria televisiva 

(FULLER-LOVE, 2009), condições de trabalho (ANDRESEN, 2009), identidade corporativa 

(HOYOS, 2009), redes, capital cultural e trabalho criativo (LEE, 2011), e gestão de processos 

criativos intensivos na mídia televisiva (BECKER et al., 2011). 

Foi encontrado apenas um trabalho com foco na temática da liderança e seu 

impacto sobre o comportamento criativo das equipes, na televisão, realizado por Murphy e 

Ensher (2008), como já citado. 

Nos anais do Encontro da Associação  Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração – EnAnpad, as temáticas envolvendo as indústrias de TV no período de 2005 a 

2010, abordaram os seguintes temas: processo decisório sobre a adoção da tecnologia de TV 

Digital no Brasil, à luz da teoria da Agência, dos Custos Transacionais e da Escolha Pública, 

(FREITAS, 2005); indústria cultural, aspectos econômicos e ideológicos que permeiam a 

mídia televisiva (TURETA; CUNHA; ROSA, 2008); posicionamento estratégico das redes de 

televisão aberta brasileiras (MATTOS et al.., 2008); endomarketing (SANTOS; NAKALSKI, 

2008); impacto da adoção de nova tecnologia sobre o modelo de gestão, à luz do modelo de 

ciclos de mudança de Mintzberg e Westley (MARINHO; ROCHA-PINTO, 2009); 

comportamento do consumidor da TV aberta no Brasil (CHIMENTI; NOGUEIRA; 

RODRIGUES, 2009); conflito intragrupal (XAVIER; DIAS, 2003). Desse modo, apenas dois 

artigos focam aspectos relacionados ao comportamento organizacional nas indústrias de TV. 

Realizando pesquisa em torno das dissertações de mestrado focando a indústria de 

TV, foram encontradas 152 dissertações e teses. Destas, quatro se destacam com abordagens 
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em administração relacionadas à indústria de TV, sendo duas delas teses das áreas de 

jornalismo e Política Cientifica e Tecnológica: estrutura competitiva atual da indústria de TV 

a cabo (DUCLÓS, 1998); recursos empregados pelas empresas em suas estratégias 

competitivas à luz da RBV (LENHARI, 2010); modelo de gestão na TV pública (BARBOSA, 

2009); e competição comercial (ROCHA, 2006). 

Pelo exposto, verifica-se que a indústria televisiva tem sido foco de vários 

estudos, no entanto, a literatura dedicada à gestão da televisão é extremamente limitada, tanto 

a nível doméstico como internacional, o que também é destacado por Albarran (2006). O 

autor confirma que pouco se sabe ainda sobre as práticas de gestão e tomada de decisão na 

televisão. Há, portanto, uma carência de pesquisas da área de administração em torno das 

indústrias de TV, principalmente no campo do comportamento organizacional onde está 

situada a área da liderança. 

Isso também é confirmado em obra recente de Casey (2008) sobre os estudos de 

televisão. A autora pontua que os estudos sobre a televisão têm concentrado o seu olhar nas 

seguintes áreas: 1) investigação da televisão como um texto, buscando-se compreender as 

estruturas narrativas dos programas, os tipos e gêneros de textos; 2) a televisão como um 

conjunto de instituições, constituído por corporações, empresas de produção, redes, 

sindicatos, entre outros, que atuam sobre um contexto particular; 3) a audiência da televisão, 

não só em termos de avaliação da produção, mas como experiência social do “assistir” em 

contextos domésticos; 4) o papel da televisão na sociedade globalizada; e 5) a história da 

televisão, em um contexto de alta velocidade de mudança tecnológica e cultural.  

Mierzjewska e Hollifield (2006) realizaram estudo sobre as principais abordagens 

teóricas utilizadas nas pesquisas em torno da gestão das organizações de mídia, ao examinar 

309 artigos das revistas Journal of Media Economics (JME) e The International Journal on 

Media Management (JMM), dos últimos 15 anos. As pesquisas com uso de teorias 

econômicas e em administração representaram 77% dos estudos analisados.  

Entre os artigos com base nas teorias de gestão, que totalizaram 137, a gestão 

estratégica se destacou como a abordagem conceitual mais utilizada (54%), seguida pelas 

teorias de criatividade, inovação e tecnologia (21%), teorias de comportamento/consumidor 

de mídia/audiência (12%), teorias contingenciais (9%), e teorias de cultura 

organizacional/profissional (3%) (MIERZJEWSKA; HOLLIFIELD, 2006).  

No estudo empreendido, Mierzjewska e Hollifield (2006) constatam que a 

liderança e a motivação dos colaboradores são as áreas mais negligenciadas no campo de 
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gerenciamento de mídia, existindo pouca investigação sistemática sobre o tema. Os autores 

chamam a atenção para que essa lacuna de pesquisa seja preenchida, considerando-se o 

contexto de constante mudança nas indústrias de mídia e a elevada dependência do capital 

humano nos processos criativos de produção. 

Justifica-se pelo exposto, a relevância do presente estudo, que proporcionará  uma 

importante contribuição ao corpo restrito de trabalhos publicados acerca da liderança e seus 

efeitos nas organizações de mídia, principalmente no campo televisivo.  

O estudo contribuirá ainda com os próprios gestores pesquisados, pela discussão 

crítica de suas estratégias de liderança, proporcionando-lhes uma reflexão sobre como liderar 

eficazmente as pessoas, mantendo-as motivadas em um contexto de elevada incerteza 

mudanças e inovações contínuas, inerentes às organizações de mídia. 

1.3 Problemática 

O valor da gestão eficaz da criatividade e da inovação em prol da competitividade 

das empresas não é mais novidade no meio acadêmico. Inúmeros estudos têm sido realizados 

em torno na inovação, com foco na estratégia, estrutura, clima, práticas de disseminação, 

interações de grupos, e capacidades de desempenho individual. Na literatura da inovação, 

contudo, a liderança não é destacada ainda na lista de potenciais influências (MUMFORD et 

al.., 2002).  

Explica Mumford et al. (2002), contudo, que evidências sobre uma relação 

positiva entre a liderança, a inovação e a criatividade têm sido encontradas por pesquisadores, 

neutralizando as proposições que negam a sua existência. Compreende-se nesse estudo a 

criatividade como o processo de geração de novas ideias, e a inovação como sua 

implementação, estando ambos os processos presentes na atividade das equipes de 

telejornalismo analisadas neste estudo. O foco do telejornalismo são os eventos 

extraordinários, o conteúdo não cotidiano, ao qual será somado a dramaturgia jornalística, 

gerando-se um produto novo a cada dia (BECKER et al.., 2011). 

De acordo com Reca (2006), uma característica essencial do produto de mídia é a 

necessidade de fazer novidade, cada produto tem um grau de intensidade criativa próprio, e 

seu tempo de vida é curto. No campo televisivo, o produto de entretenimento apresenta uma 

intensidade criativa maior do que os produtos de notícia. O conceito de inovação do programa 

de entretenimento, não é o mesmo para o produto jornalístico. No primeiro, lida-se com a 

ficção, no segundo lida-se com a notícia, estando a inovação situada na forma como essa 

notícia será contada. 
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No âmbito do telejornalismo, os gestores são desafiados a criarem condições que 

facilitem o processo de geração de novas ideias, fase inicial do processo de produção dos 

programas, e que viabilizem sua implementação (BECKER et al.., 2011). A natureza do 

produto televisivo, em sua forma de conhecimento visual, orienta sua forma de produção, que 

segue uma ordem prescrita, traduzida em um conjunto de práticas institucionalizadas 

(EKSTRÖM, 2002). Nesse contexto, os gestores são colocados diante do paradoxo de 

controlar e ao mesmo tempo conceder autonomia para criatividade, padronizar procedimentos 

ou permitir maior flexibilidade. 

Apesar de constituírem ainda um corpo de estudo restrito, pesquisas diversas têm 

se preocupado em analisar a influência do líder sobre o comportamento criativo dos 

empregados. Sendo o jornalismo televisivo compreendido como um esforço de equipe 

(LOON; HEMMINGWAY, 2005), destacaram-se desses estudos aqueles que focassem a 

relação da liderança sobre o desempenho de equipes. Constatou-se que, dentre essas 

pesquisas, a Teoria da Nova Liderança tem sido uma das abordagens mais utilizadas, o que se 

dá desde a década de 90, conforme Dionne et al.. (2004).  

No campo teórico da Nova Liderança, os pesquisadores têm procurado estabelecer 

relações entre a liderança transformacional, transacional e carismática, a performance criativa 

dos colaboradores e a inovação. Contudo, segundo Pieterse et al.. (2010), esses estudos ainda 

não conseguiram comprovar de forma consistente qual desses estilos de liderança é mais 

eficaz para a obtenção da melhor performance dos colaboradores, individualmente ou em 

equipes. 

Entre esses estudos, destaca-se o de Murphy e Ensher (2008) que analisaram 

como a atuação de 21 diretores de televisão facilitou o trabalho e a criatividade das equipes, 

utilizando a teoria da liderança carismática. Foram identificados comportamentos 

carismáticos entre os diretores, sugerindo o estudo que a liderança carismática pode ser 

importante para explicar o papel da liderança dos diretores de TV. 

Considerando-se a lacuna de compreensão em torno da gestão da criatividade nas 

organizações culturais, relacionada à forma como os gestores lidam com os desafios da gestão 

de pessoal e processos criativos, e o gap dos estudos da Abordagem da Nova liderança em 

torno do estilo de liderança que possui maior relação com o desempenho criativo dos 

colaboradores, pretendeu-se neste estudo responder ao seguinte problema de pesquisa: 

Como se caracteriza a atuação das lideranças sobre o desempenho criativo 

das equipes, no contexto do telejornalismo? Existe um estilo de liderança predominante? 
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1.4 Pressupostos da pesquisa 

Como ponto de partida, foram definidos os seguintes pressupostos: 

1. O estilo de liderança transformacional é predominante na atuação dos líderes; 

2. Ambos os estilos de liderança, transacional e transformacional, estão presentes 

na estratégia dos líderes. 

1.5  Objetivos geral e específicos 

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a atuação das lideranças 

para a promoção do comportamento criativo em equipes de trabalho de telejornalismo em 

empresas de TVs cearenses. Para isto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 

1) Analisar o desempenho criativo das equipes de Telejornalismo e sua relação 

com o estilo de liderança;  

2) Checar aspectos específicos do contexto e da atuação das lideranças;  

3) Averiguar as diferenças de atuação das lideranças entre as organizações 

estudadas. 

1.6 Aspectos metodológicos 

Com a finalidade de proporcionar um conhecimento mais aprofundado do 

fenômeno em análise, este trabalho fez uso da pesquisa multiparadigmática, aplicando a 

abordagem de pesquisa quanti-qualitativa. Quanto aos fins, a tipologia de pesquisa utilizada 

foi a descritiva, e quanto aos meios, foram realizados o estudo bibliográfico, documental e de 

campo. Na pesquisa de campo, o método adotado foi o estudo de casos múltiplos, com 

finalidade comparativa, sendo as unidades de análise as equipes de telejornalismo da TV 

Assembleia, TV Jangadeiro e TV O POVO.   

Como instrumentos de coleta de dados, aplicou-se o questionário do modelo de 

Liderança Criativa de Rickards e Moger (2000), com os líderes e liderados das equipes de 

telejornalismo. Um segundo questionário e uma entrevista semi-estruturada foram aplicados 

com os líderes, para aprofundamento do estudo. Para a análise dos dados de natureza 

quantitativa foram utilizadas medidas da estatística descritiva e técnicas de inferência 

estatística, aplicadas por meio do software SPSS 19.0. Os dados de natureza qualitativa foram 
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analisados por meio da técnica de análise de conteúdo de Bardin (2003). Ao final, foi 

realizada a triangulação das informações, sendo confrontados os resultados de natureza 

quantitativa e qualitativa. 

 

1.7 Estrutura geral do trabalho 

 

A estrutura do trabalho está dividida em oito seções. A primeira seção consiste na 

contextualização do trabalho, sendo colocado a problemática, a justificativa do estudo, os 

pressupostos e os objetivos da pesquisa, e uma síntese dos aspectos metodológicos.  

Na segunda seção, discute-se o conceito e histórico da economia da cultura, e as 

características da indústria televisiva e do telejornalismo no contexto da economia cultural. 

Na terceira seção é apresentada a literatura da liderança, com destaque para o referencial 

teórico do modelo de liderança criativa de Rickards e Moger (2000). A quarta seção apresenta 

a metodologia utilizada, em termos de método de pesquisa, delineamento de pesquisa, 

unidades de análise, coleta e interpretação dos dados.  Na quinta e sexta seção, são 

apresentados os resultados quantitativos e qualitativos da pesquisa, respectivamente. Na 

sétima seção, esses resultados são confrontados e discutidos conforme os objetivos 

específicos do estudo. Na última seção, são feitas as considerações finais da pesquisa. 
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2 INDÚSTRIA DE TELEVISÃO E O TELEJORNALISMO NO CONTEXTO DA 

ECONOMIA DA CULTURA 

 

2.1 Economia da cultura 

 

Conforme YProductions (2009), o setor cultural foi ignorado pela teoria 

econômica durante muito tempo, que não o concebia com capacidade de gerar riqueza no 

contexto produtivo que preponderava no século XIX. O fenômeno artístico era considerado 

“algo improdutivo e irracional para o homos economicus” (YPRODUCTIONS, 2009, p. 8).   

YProductions (2009) discute que a valorização do tempo do ócio nos modelos 

produtivos das organizações no decorrer do tempo, foi um dos fatores determinantes para o 

desenvolvimento econômico das atividades culturais. Cita que em 1919, ocorre uma grande 

conquista sindical, sendo estabelecido que os trabalhadores não deveriam trabalhar mais de 8 

horas diárias e 48 horas semanais. Com isso, é aberto espaço de tempo para que os 

trabalhadores possam se dedicar às atividades culturais, como as de entretenimento.  

Nas décadas seguintes, o advento da administração científica focando a eficiência 

produtiva, com o estudo dos tempos e movimentos, otimizou o uso do tempo, sendo instituído 

um regime salarial. Foi a partir desse novo modelo de trabalho, que a cultura se desenvolveu 

no âmbito econômico (YPRODUCTIONS, 2009). 

De acordo com Miguez (2008), durante todo o século XIX até pouco mais da 

metade do século XX, os economistas, em suas poucas observações sobre o campo cultural, 

realizavam abordagens apenas em torno da denominada “alta cultura”, como as belas artes, 

literatura e artes de espetáculo – teatro, dança, ópera e música clássica. Nessas observações 

discutiam sobre os patrocinadores públicos e privados dessas atividades culturais e sobre a 

formação de preços das obras de artes.  

No período por volta dos anos 1880 até a segunda guerra mundial ocorre o 

nascimento do mercado de massa, caracterizando o que o autor chama de primeira Era do 

Capitalismo de consumo (LIPOVETSKY, 2007). O poder corporativo desenvolve o 

capitalismo do consumo que, conforme Lipovetsky (2007), não só advém do surgimento da 

produção em alta escala, mas de uma construção cultural e social. Democratiza-se o acesso 

aos bens mercantis, por meio da criação do comércio de massa das grandes magazines. Os 

produtos passam a ser vendidos com um nome, a marca atribuída pelos fabricantes. Surge o 
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consumidor moderno, educado e influenciado pela publicidade para o consumo de marcas. Os 

produtos são julgados mais pelo seu nome, do que pelo seu conteúdo (LIPOVETSKY, 2007). 

Ocorre um alargamento da demanda cultural (HARVEY, 2008). Busca-se 

apresentar a compra como um prazer, o “olhar das vitrines” dos shoppings torna-se uma 

forma de entretenimento (LIPOVETSKY, 2007), surgem novas tecnologias e formas culturais 

de massa, como o cinema, a imprensa popular, entre outros (FREIRE FILHO; 

HERSCHMANN, 2005). 

A padronização do produto e consumo de massa resultou, dessa maneira, em uma 

nova estética e mercadificação da cultura (HARVEY, 2008), o que passou a ser a ser foco de 

estudo de pensadores do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, dentre eles, Walter 

Benjamin, Theodor Wiesengrund- Adorno e Max Horkheimer.   

Para Theodor Wiesengrund-Adorno (1903-1969)  a racionalidade da ideologia dos 

economicamente mais fortes invade o domínio cultural, surgindo uma racionalidade da 

técnica, a ser utilizada em favor do alcance dos seus interesses. Adorno cria o conceito de 

“indústria cultural”, em 1947, relativa a exploração dos bens culturais, na publicação da obra 

“Dialética do Iluminismo”, em parceria com Max Horkheimer (ARANTES, 1983). 

A “indústria cultural”, na compreensão de Adorno, leva a uma falsificação das 

relações entre os homens, e do homem com a natureza, sendo uma prática que vai de encontro 

aos princípios iluministas de libertação do homem do medo relacionado à magia e o mito, por 

meio do avanço da ciência e da tecnologia. Afirma Adorno que a indústria cultural tem o 

objetivo de mecanizar ou racionalizar o próprio ócio do homem, e que esse ócio existe apenas 

para dar condições ao homem a continuar se submetendo ao processo de trabalho capitalista 

(ARANTES, 1983). 

De acordo com YProductions (2009), é no final da década de 80 que as relações 

entre a economia e a cultura começam a se desenvolver. A cultura passa a ser vista como 

elemento de produção de riqueza e crescimento econômico. Desenvolve-se e difunde-se o 

modelo das chamadas indústrias criativas. A economia da cultura surge também como uma 

solução para a crise de desindustrialização da economia de cidades européias. Ocorre uma 

paulatina privatização da esfera cultural, surgindo novas formas de ocupações e modelos de 

funcionamento 

Conforme Bendassolli et al. (2009), o surgimento das indústrias criativas está 

relacionado às mudanças nos valores sociais e culturais ocorridas no final desse século, 

processo denominado “virada cultural”. Esse processo surge pela emergência da sociedade do 
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conhecimento, onde ocorre a passagem de uma economia fundamentada no uso intensivo do 

capital e do trabalho, voltada para a produção em massa, para uma economia de base 

intelectual, alicerçada nos recursos intelectuais do indivíduo, na sua capacidade de formar 

redes sociais e trocar conhecimentos.  

Atualmente, tem crescido o interesse dos pesquisadores de diversos campos sobre 

a economia da cultura. Markusen et al. (2008) afirmam que existem, atualmente, duas 

trajetórias de pesquisa distintas convergindo sobre a economia regional cultural. A primeira 

delas tem foco no lugar, destacando-se os estudos em torno das cidades criativas. A segunda 

trajetória de pesquisa, de acordo com Markusen et al. (2008), tem início na década de 90, e 

tem como foco as indústrias culturais, destacando-se dentre os pesquisadores, economistas, 

geógrafos e sociólogos americanos e britânicos.  

Markusen et al. (2008) explicam que essas duas trajetórias de pesquisa foram 

reunidas nos estudos de Flórida (2002) em seu trabalho intitulado “classe criativa”, e de Scott 

(1997; 2003) em “A economia cultural das cidades”. Contudo, Markusen et al. (2008) 

demonstram a necessidade de um consenso quanto às definições de economia cultural, ou 

criativa, por parte de pesquisadores e usuários, sendo confusos os limites dessas definições, 

que variam quanto a inclusão de campos relacionados à religião, esporte, entretenimento, 

educação, fornecedores e distribuidores, e informação.  

Apesar da não existência de um consenso, sobre a definição dos setores que 

compõe a economia da cultura, e a economia criativa, segundo Gorgulho et al.. (2009), a 

publicação The economy of culture in Europe, da Comissão Européia, apresenta uma 

abordagem que permite separar os dois termos, assim como vinculá-los.  

Essa abordagem propõe uma estrutura que distingue “setor cultural” constituído 

pelo campo tradicional das artes e indústrias culturais, e saídas exclusivamente culturais, do 

“setor criativo”, composto pelas demais indústrias e atividades que usam a cultura como 

matéria-prima para produzir bens não-culturais. Com base nesses conceitos, é apresentado um 

modelo onde a economia da cultura é compreendida como um processo de radiação, como 

ilustrado por Gorgulho et al. (2009), na figura 1. 

O núcleo do modelo consiste no campo das “artes”, cujas saídas são os produtos 

culturais não-industriais: a) artes visuais, como artesanato, pintura, fotografia, dentre outros; 

b) artes performáticas, como teatro, dança, circo e festivais; c) patrimônio/herança, referente a 

acervos, museus e sítios arqueológicos.   
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Figura 1 – Economia da cultura - Modelo dos círculos concêntricos.  
Fonte: Gorgulho et al. (2009). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O círculo seguinte é referente às indústrias culturais, que produzem bens 

exclusivamente culturais, tais como a TV, rádio, livros, entre outros. O segundo círculo é 

referente às indústrias e atividades criativas, que produzem bens funcionais, e que incorporam 

em sua produção, elementos das duas atividades anteriores. Como exemplo, Gorgulho et al.. 

(2009) citam a arquitetura, o design e a propaganda.  

O terceiro círculo engloba as indústrias criativas relacionadas, tais como, 

produção de software, de mp3 player, celulares, entre outros, os quais também se aproveitam 

de elementos das atividades anteriores. 

Nessa concepção da Comissão Européia observa-se a preocupação de se utilizar o 

termo “indústria” para as atividades que caracterizam um sistema de produção cultural, onde 

os conteúdos estão protegidos por direitos autorais, tomando forma de um bem ou serviço.  

 

2.2 A indústria televisiva e o telejornalismo na economia da cultura 

 

Seguindo a concepção da Comissão Européia, em sua publicação The economy of 

culture in Europe, a indústria televisiva está situada no campo referente às indústrias 

culturais.  

A UNESCO conceitua indústrias culturais como aquelas que criam, produzem e 

comercializam conteúdos de natureza intangível e cultural, que podem assumir formas de 

bens ou serviços, e que contam, geralmente, com a proteção de direitos autorais. Para a 
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UNESCO, as indústrias culturais contribuem para o acesso democrático à cultura e para a 

promoção e manutenção da diversidade cultural (UNCTAD, 2011). 

Como ocorre com o conceito de economia cultural, o termo indústria cultural tem 

recebido diversas definições por meio de tipologias diferenciadas de suas características 

essenciais. Esses conceitos ainda são vagos, e pode-se argumentar com relação às 

características essenciais apontadas pelos estudiosos, que muitas delas não são de 

exclusividade das indústrias culturais (BOGGS, 2009). 

A partir dos estudos desses autores constituíram-se os seguintes quadros, relativos 

às características das indústrias culturais. Os quadros são relativos aos três grandes blocos 

abordados por Bendassolli e Wood Júnior (2009) em seu estudo sobre as indústrias criativas: 

quadro 1 – características do produto; quadro 2 - forma de produção; e quadro 3 – 

características do consumo. 

Por meio desses três grandes blocos, se discutirá as características apresentadas 

pela indústria televisiva, com ênfase na produção de programas do gênero telejornalismo. A 

televisão pode ser compreendida como uma forma de comunicação em massa, que possui 

vários formatos e gêneros de programas, sendo o telejornalismo um dos gêneros sempre 

presentes na programação brasileira (SOUZA, 2004). 

O jornalismo é uma das mais influentes formas de produção de conhecimento. Por 

meio dele, representações da realidade são produzidas e colocadas à disposição dos membros 

da sociedade. É principalmente por meio das mídias de massa, onde predomina o conteúdo 

jornalístico, que o público toma conhecimento do que ocorre a nível local e internacional 

(EKSTRÖM, 2002).  

O telejornalismo pode ser compreendido como a aplicação dos métodos e 

processos institucionalizados da área jornalística no meio televisivo, que orientam o formato 

final do conhecimento produzido, e o processo de produção do conhecimento. Há uma série 

de condições que justificam o processo de trabalho utilizado, assim como a legitimidade do 

produto jornalístico produzido (EKSTRÖM, 2002). 

 

2.2.1 Características do produto 

 

O campo científico do jornalismo abrange uma série de teorias que buscam 

compreender o papel do jornalismo na sociedade e responder por que as notícias são como 

são. A unidade discursiva do sistema jornalístico é a notícia, e sua compreensão sofreu 
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transformações no decorrer do desenvolvimento dessas teorias. Dentre elas, podem ser 

destacadas: teoria do espelho, teoria da ação social (gatekeeper), teoria organizacional, teorias 

da ação política, e teorias construcionistas (TRAQUINA, 2005). 

A teoria do espelho defendeu que as notícias deveriam refletir a realidade, e que 

os jornalistas deveriam agir como um agente imparcial, desinteressado, que não defende 

interesses específicos, cumprindo a sua missão de contar a verdade como ela realmente 

aconteceu. A teoria do gatekeeper argumentou, por sua vez, que as notícias são um produto 

das pessoas e suas intenções, porém focou apenas no indivíduo, ignorando fatores micro-

sociológicos como a organização jornalística, e fatores macro-sociológicos (TRAQUINA, 

2005). 

A teoria organizacional, desenvolvida por Warren Breed (1955), analisou o 

impacto dos constrangimentos organizacionais sobre o trabalho dos jornalistas, chamando 

atenção sobre a influência da organização sobre o conteúdo da notícia, na conformação do 

comportamento dos colaboradores à política editorial do jornal. 

 As teorias de ação política acrescentam ao corpo teórico do jornalismo, a 

compreensão dos impactos sociais e políticos sobre a atividade do jornalista. Para os 

estudiosos dessa abordagem, não existe imparcialidade dos jornalistas, podendo as notícias 

propagarem ideologias contrárias ou a favor da ideologia econômica e política dominante 

(TRAQUINA, 2005). 

Finalmente, as teorias construcionistas trouxeram uma compreensão da notícia 

como construção. Sua abordagem considera que as notícias não são ficcionais, mas 

convencionais, devendo ser compreendidas como narrativas, cuja realidade construída é 

afetada pelo sistema cultural armazenados internamente pelos jornalistas. O jornalismo passa 

a ser compreendido como um processo de contar histórias, e a representação dos 

acontecimentos sofre a influência de diversos fatores, dentre eles, os aspectos organizativos 

do trabalho jornalístico e a cultura da comunidade profissional (TRAQUINA, 2005).  

A partir da reflexão em torno dessas teorias, deve-se compreender  a notícia como 

uma forma cultural específica de se lidar com a informação, assim como o próprio programa 

jornalístico é uma maneira cultural específica de se lidar com a notícia (GOMES, 2012). O 

programa jornalístico pode ser, portanto, considerado um produto valorizado pelo seu 

significado, pela carga de sentidos socialmente compartilhados que apresenta, como pontuado 

para todo produto cultural no quadro 1.  
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Acrescenta-se como mais um fator de influência sobre a atividade do jornalista, o 

reconhecimento do público em torno da validade do conteúdo que é veiculado. É o público 

que concede à prática jornalística poder e legitimidade (EKSTRÖM, 2002), o que se alinha ao 

argumento de Bendassolli e Wood Júnior (2009), de que o objeto cultural tem sua utilidade 

valorizada pela atribuição de valor do consumidor, no ato do consumo, não sendo dada 

importância a características materiais.  

A televisão é um meio que representa a realidade, os modos de ver predominantes 

no meio social, assim como, ao mesmo tempo, interfere nas visões, pensamentos e valores do 

seu público, provocando sentimentos como identificação, fascinação, e mesmo engajamento  

(EKSTRÖM, 2002). 

Quadro 1 - Características do Produto nas Indústrias Culturais 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO AUTORES 

Possui bens e serviços valorizados por seu “significado” 
Boggs,2009; Lawrence; Phillips, 2009; 
Bendassolli; Wood Júnior, 2009 

Produtoras de textos figurativos e literais Hesmondhalgh, 2002 
Os significados são transformados em propriedade intelectual Bendassolli; Wood Júnior, 2009 

Variedade infinita 
Bendassolli; Wood Júnior, 2009; Boggs 
(2009) 

Diferenciação vertical e horizontal Caves, 2003; Bendassolli; Wood Júnior, 2009 
Perenidade Bendassolli; Wood Júnior, 2009 
Fonte: Adaptado da Literatura. 

Quanto ao formato, o programa jornalístico é visual, sendo produzido com o 

objetivo de ser apresentado e visualizado, levando sempre em consideração o espectador, 

aquele que irá “consumir” o produto jornalístico (EKSTRÖM, 2002). A indústria televisiva, 

na perspectiva de  Hesmondhalgh (2002),  é uma produtora de textos figurativos e literais em 

massa.  

A notícia se configura, desse modo, conforme as características do próprio meio 

que fará sua transmissão (GOMES, 2012), o texto é narrado pela voz do apresentador ou 

repórter, e sua história é contada seja pela apresentação in loco do acontecimento real, da 

combinação das imagens com a narração, ou mesmo pela dramatização baseada no que 

aconteceu de fato. 

Há, portanto, dois elementos no produto televisivo, como para todo produto de 

mídia (RECA, 2006): o primeiro deles é o componente imaterial, que é a notícia no caso do 

telejornalismo; e o componente material, que consiste no meio pelo qual o componente 

imaterial chega ao consumidor, que é a TV ou outro meio transmissor. Apesar de ser 

necessária a presença combinada desses dois elementos para que as necessidades do público 
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sejam atendidas, é o conteúdo imaterial que será determinante para a demanda do produto 

(RECA, 2006). 

O produto televisivo como todo produto cultural possui potencial de geração de 

riqueza e de emprego por meio da criação e exploração da propriedade intelectual. A 

criatividade é protegida por direitos autorais (RECA, 2006). Como um produto de mídia, pode 

ser definido como um bem de informação e um bem de experiência, estando submetido à 

economia de escala. É um bem de informação, pois pode ser digitalizado, e de experiência 

pela sua avaliação ocorrer após o consumo (RECA, 2006). 

O fato dos produtos de mídia, como o televisivo, ser um bem de experiência, 

significa dizer que o produto dependerá fortemente da confiança do cliente, constituindo-se 

em um risco para sua gestão, devido a necessidade da manutenção da economia de escala. 

Considera-se que os bens de informação possuem elevados custos fixos na produção dos 

primeiros exemplares, e custos baixos variáveis na reprodução, que serão supridos quando o 

consumo se elevar (RECA, 2006).  

A característica do produto televisivo em termos de conteúdo e risco de economia 

de escala pode sofrer variações conforme a plataforma de mídia escolhida pela organização 

televisiva. Peitza e Vallettib (2008) apresentam um estudo que demonstra que quando a 

organização televisiva opta pela plataforma de TV paga, apresenta duas fontes de receitas, as 

publicitárias e as dos telespectadores, e seu conteúdo é mais diferenciado. Se a plataforma 

adotada é a da TV aberta, haverá apenas uma fonte de receita (publicitária), e a tendência é 

uma intensidade menor de diferenciação do conteúdo.  

Para Reca (2006), o produto dos meios de comunicação possui uma natureza 

híbrida, pois neles coexistem elementos tangíveis e intangíveis, podendo ser caracterizado 

como um bem comum, que pode ser reproduzido em vários lugares, e que pode ser 

consumido de forma sequencial ou simultânea, em espaço e tempo distintos. É também 

perene, pois não se exaure após o consumo.  

Uma reportagem de telejornal pode ganhar perenidade ao ser postada em arquivo 

digital no site da emissora de TV. Passa assim a ser reproduzida e consumida 

simultaneamente por vários telespectadores, em tempo e locais diferenciados. 

A variedade do programa telejornalístico é infinita como proposto para as 

indústrias culturais por Bendassolli e Wood Júnior (2009), e Boggs (2009). Cada projeto 

desenvolvido na TV é considerado um produto único (BECKER et al., 2011), uma mesma 

notícia pode ser contada de diferentes formas.  



31 
 

A diferenciação vertical e horizontal abordada por Caves (2003,) e Bendassolli e 

Wood Júnior (2009) é a aplicação dos conceitos encontrados na abordagem econômica sobre 

os produtos criativos. A diferenciação vertical ocorre quando um produto se destaca como 

melhor ou pior do que outros produtos similares no mercado. Um produto é diferenciado 

horizontalmente quando ele ganha uma característica a mais que o torna interessante somente 

para alguns consumidores (BESANKO et al., 2004). 

Explica Bourreau (2003) que no contexto televisivo, a diferenciação horizontal 

consiste na escolha de um perfil de programa, esse perfil pode ser, por exemplo, se diferenciar 

o produto pela proporção de abordagem política. Já a diferenciação vertical seria a variação 

do programa quanto a custo e qualidade. 

Reca (2006) destaca ainda para os produtos de mídia, a característica de múltipla 

finalidade. No caso do produto televisivo, ele tem a finalidade de atender o público quanto ao 

conteúdo, e aos anunciantes com relação ao tempo de audiência dedicado para eles.  

Além dos telespectadores e dos anunciantes, Reca (2006) ressalta que todo 

produto de mídia tem a sociedade como um terceiro cliente chave, sendo considerado um bem 

simbólico, de valor sociocultural, que pode afetar a estrutura sociopolítica dessa sociedade. 

Os produtos de mídia, como os programas jornalísticos, podem gerar externalidades 

socioculturais positivas e negativas, requerendo maior atenção da gestão a esses impactos. 

 

2.2.2 Forma de Produção 

 

Em seu livro “Jornal Nacional: modo de fazer”, Borner (2009) destaca que o 

objetivo do Jornal Nacional é “mostrar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no 

Mundo naquele dia, com isenção, pluralidade, clareza e correção” (BORNER, 2009, p.17). 

Para alcançar esse objetivo, os jornalistas se organizam de forma que possam produzir da 

forma mais eficiente possível, sendo tomadas muitas decisões que afetam a qualidade 

esperada e de apelo do produto (quadro 2).  

Cada projeto desenvolvido na TV é considerado um produto único, e seu processo 

criativo evolui de maneira não formalizada, caracterizando-se pela incerteza de sua estrutura, 

dos recursos disponíveis (dinheiro, equipamentos, tempo, etc), assim como dos resultados que 

serão obtidos. Os processos criativos se constituem em tarefas não-estruturadas como a fase 

inicial de geração de idéias e de desenvolvimento para a produção dos programas de TV.  

Nesses processos, também estão presentes tarefas não-criativas (BECKER et al., 2011).  
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Na produção dos programas de TV, objetiva-se transformar a estória em imagens 

em movimento, sendo esta considerada uma tarefa criativa desafiadora. Nessa fase de 

produção visual, ocorrem os processos mais estruturados, de gestão e fotografia criativa, com 

etapas e saídas pré-definidas. A gestão cuida de garantir as pessoas certas no lugar certo, e os 

equipamentos necessários (BECKER et al., 2011). 

Ainda em seu estudo, Becker et al. (2011) observaram a existência de um grau 

variável de industrialização no processo criativo do campo televisivo, referente à produção do 

formato do programa. Produções mais industrializadas se caracterizariam pela presença maior 

de elementos de padronização, como volume de produção (por exemplo, 45 min de programa 

por noite), assim como por um maior grau de especialização e paralelização das tarefas (existe 

aquele que inventa a estória, outro faz a edição da estória, um terceiro revisa, e assim por 

diante).  

Quadro 2 – Forma de Produção nas Indústrias Culturais 

FORMA DE PRODUÇÃO AUTORES 
São os indivíduos criativos que dão origem à concepção e 
desenvolvimento dos produtos. 

Bendassolli; Wood Júnior, 2009 

As concepções estéticas e artísticas têm forte influência no processo 
decisório 

Caves, 2003; Bendassolli; Wood 
Júnior, 2009 

Podem ter dificuldades com ambigüidades e conflitos Bendassolli; Wood Júnior, 2009 
Empregam mais trabalhadores motivados em aproveitar a oportunidade de 
exercer suas competências criativas, do que trabalhadores motivados por 
salários 

Caves, 2003; Boggs, 2009 

Risco de coordenação Caves, 2003 
Coordenação temporal Caves, 2003 
Uso extensivo de equipes polivalentes Bendassolli; Wood Júnior, 2009 
Se organizam de modo a produzir os produtos da forma mais eficiente 
possível 

Caves, 2003 

Os produtores tomam muitas decisões que afetam a qualidade esperada e 
de apelo do produto 

Caves, 2003 

Os produtores buscam constantemente melhorar o projeto que têm em 
mãos com base no conhecimento do passado, apesar desse esforço não 
possibilitar a realização de previsões 

Caves, 2003 

Uso intensivo de novas tecnologias 
Potts et al., 2008; Bendassolli; 

Wood Júnior, 2009 
Fonte: Adaptado da literatura. 

 

Desse modo, a atividade dos jornalistas na TV exige um elevado esforço de 

coordenação temporal por parte da gestão (quadro 2). Os programas de TV possuem formato 

pré-determinado, devem estar prontos em um ponto específico do tempo, e são preparados, 

geralmente, com regularidade diária, denotando uma produção orientada pelas exigências de 

previsibilidade e controle (EKSTRÖM, 2002; BONNER, 2009).   

Em torno de como o grau de industrialização afeta a liberdade de realização da 

atividade criativa, Becker et al. (2011) identificaram argumentos contraditórios na fala dos 
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profissionais entrevistados em seu estudo. Um deles afirma que definições padronizadas, por 

exemplo, para uma série de TV, não necessariamente matam a criatividade, mas contribui 

para canalizá-la para os requisitos definidos para o programa. Outro destaca que nos 

processos estruturados, e industrializados, a liberdade criativa é reduzida. 

Concomitante à necessidade de previsibilidade e controle, a flexibilidade é 

também um requisito essencial para o cumprimento do objetivo do telejornal. Fatos graves e 

inesperados podem ocorrer, impondo alterações no conteúdo e tempo da programação. 

Assuntos que antes possuíam uma importância de destaque podem passar a ter caráter 

secundário, sendo preciso, muitas vezes, dilatar o tamanho do tempo de transmissão do 

programa (BONNER, 2009). 

A produção do conhecimento da TV está, portanto, imersa em um conjunto de 

práticas institucionalizadas (EKSTRÖM, 2002). O elemento norteador é a notícia, cuja 

classificação no meio jornalístico assume aspecto normativo. Cada tipo de notícia exige 

rotinas específicas para a produção do conhecimento, desde as fontes que podem ou não ser 

utilizadas até as dramatizações que são ideais para serem aplicadas nas manchetes e 

apresentações do que será noticiado (EKSTRÖM; NOHRSTEDT, 1996).  

Assim, são encontrados diferentes graus de institucionalização de práticas nas 

organizações jornalísticas, dado os diferentes gêneros jornalísticos, que possuem critérios de 

verdade e exigências de conhecimento também distintos (EKSTRÖM, 2002). 

Nesse contexto, a gestão do processo de produção assumirá diferentes formas, 

atuando em alguns momentos de forma desestruturada, para garantir flexibilidade, dado que a 

principal  matéria-prima do telejornal é o factual imprevisível. Em outros momentos, a gestão 

atuará de forma mais estruturada, em situações que irão requerer um maior planejamento, 

como a cobertura de acontecimentos com data marcada para acontecer (BONNER, 2009). 

Na televisão, são os indivíduos criativos que dão origem à concepção e 

desenvolvimento dos produtos (quadro 2), como destacado por Bendassolli e Wood Júnior 

(2009).  No contexto televisivo são encontrados trabalhadores do conhecimento, pessoas que 

são pagas não para a aplicação de habilidades manuais, mas para a aplicação do 

conhecimento. Na TV elas são consideradas o principal fator de sucesso para o produto 

criativo, o que torna essencial encontrar as pessoas certas, para o projeto certo, para que seja 

executado com êxito.  

Os processos criativos na TV se caracterizam ainda por serem altamente 

interativos, pois a “produção visual é um negócio de pessoas” (BECKER et al., 2011, p. 7), 
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exemplificada pela relação entre produtores, editores, diretores, etc, onde existe forte 

colaboração. Essa intensidade de colaboração está estreitamente relacionada com uma alta 

intensidade de comunicação, o que inclui os clientes, no objetivo de compreensão mútua de 

necessidades.  

O uso extensivo de equipes polivalentes, destacado por Bendassolli e Wood 

Júnior (2009) para indústrias culturais (quadro 2), é um elemento presente na indústria 

televisiva. Estudos como o Loon e Hemmingway (2005), Zaheer e Soda (2009), Fuller-Love 

(2009)  e Antcliff et al. (2007) tratam a organização social do trabalho televisivo como 

fundamentada no trabalho em equipe, existindo rotação de funções e uma identificação com o 

processo de trabalho flexível. Predomina um senso de profissionalismo genérico, que faz com 

que os colaboradores assumam diferentes papéis em dias e horários de trabalhos 

diferenciados, sem maiores problemas de sinergia com os colegas envolvidos (LOON; 

HEMMINGWAY, 2005).  

O argumento de Caves (2003) e Boggs (2009) de que as indústrias culturais 

empregam mais trabalhadores motivados em aproveitar a oportunidade de exercer suas 

competências criativas, do que trabalhadores motivados por salários (quadro 2), não parece 

aplicável ao contexto dos jornalistas, pois implicaria em confirmar a tese da teoria do espelho 

de que não reina o auto-interesse entre eles, e a visão de “humildes servidores do interesse 

público”.  

A realidade demonstrada por algumas pesquisas é que os salários são baixos, os 

recém-graduados acabam por aceitar trabalhar muitas vezes de graça com o objetivo de 

conseguir uma colocação no mercado de trabalho (HESMOLDHALGH; BAKER, 2009), e 

que existe auto-interesse em jogo durante a seleção, produção e difusão das notícias 

(FENGLER; RUß-MOHL, 2008). Os jornalistas procuram maximizar a atenção para o seu 

próprio trabalho, e minimizar os custos investidos para a investigação (FENGLER; RUß-

MOHL, 2008). 

Como discutido por Caves (2003) para as indústrias criativas o risco de 

coordenação é elevado (quadro 2). Na concepção de Becker et al. (2011), os gestores da TV 

tem que enfrentar dois tipos de risco, o criativo e o operacional. Como risco criativo, destaca-

se o risco de aceitação da platéia com relação às produções visuais. Esta é uma questão crítica 

para as TVs, que buscam evitar que o produto chegue ao cliente e falhe no alcance de suas 

expectativas (BECKER et al., 2011). 
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Os riscos operacionais consistem nos riscos de ordem financeira, técnica, 

organizacionais ou de pessoal. Podem ser ilustrados pela situação de um diretor que tem 

opiniões divergentes com relação a um script já elaborado para um programa, ou perdas 

financeiras por pagamentos antecipados a artistas freelancers que não cumprem seu contrato 

(BECKER et al., 2011). 

Contrapondo-se ao risco criativo, um alto potencial criativo se revela no processo 

e no produto gerado no campo televisivo, como dito por um dos entrevistados no estudo de 

Becker et al.. (2011, p.8): “Para mim a criatividade é combinar e modificar as coisas de uma 

maneira que algo novo seja criado. O que certamente pode ocorrer nos processos e atividades 

de trabalho também”.  No processo criativo da TV existe aquele que dará o impulso criativo, 

como o diretor que repassa sua visão criativa para o artista ou cenógrafo; e existe aquele que 

realmente está criando (BECKER et al., 2011).  

O jornalismo é uma atividade profissional que se nutre dela mesma. As 

informações a serem veiculadas podem advir de fontes que abordam algo novo, ainda não 

publicadas (informações primárias), ou do reprocessamento de um ou mais assuntos que já 

foram abordados (informações reprocessadas) (BONNER, 2009). 

No processo de geração de idéias para a construção do telejornal, os profissionais 

costumam utilizar os jornais do dia seguinte como referência, acreditando que quanto maior a 

coincidência do telejornal com as notícias de primeira página dos jornais impressos, maior a 

probabilidade de alcançar com sucesso o objetivo (BONNER, 2009). 

Sendo o programa televisivo um bem de experiência, pode-se depreender que a 

cada novo programa, os produtores buscam constantemente melhorar o projeto que têm em 

mãos com base na experiência passada, tendo em vista não ser possível realizar uma previsão 

da satisfação do público com o conteúdo a ser veiculado (CAVES, 2003, quadro 2). 

Assim como constatado por Bendassolli e Wood Júnior (2009) no âmbito das 

indústrias culturais (quadro 2), estudos como o de Daymon (2000) e Hesmondhalgh e Baker 

(2008) revelam a presença de ambiguidades e conflitos no contexto televisivo.  

Daymon (2000), utilizando uma abordagem multiperspectiva, explorou a 

formação da cultura organizacional em uma empresa de TV, em um período de dois anos e 

meio. A cultura organizacional é analisada pelo autor sob três perspectivas: integração, 

diferenciação e fragmentação. Os resultados indicaram que elementos das três perspectivas 

coexistem na organização analisada.  
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A coesão se revelou pela perspectiva da integração, sendo encontradas crenças 

comuns quanto à necessidade de alcance de lucro e o valor de qualidade nas tomadas de 

decisão sobre os programas. Sob a lente da diferenciação, conflitos e diferenças se revelaram, 

no que diz respeito às diferentes interpretações de grupos de profissionais, derivadas de 

influências internas e externas, como associações profissionais e expectativas herdadas 

(DAYMON, 2000). 

Por meio da perspectiva da fragmentação, Daymon (2000) identifica que o 

exposto pelas duas perspectivas anteriores são pontos extremos que não podem ser tomados 

como a realidade final da cultura organizacional separadamente. A cultura organizacional da 

TV não é um conjunto estável de padrões, mas é possuidora de uma natureza fluida, onde as 

ações individuais, interpretações e significados são moldadas pelas relações e interações em 

constante evolução. Logo, a coesão, os conflitos e diferenças coexistem, revelando um padrão 

de complexidade e ambigüidade da cultura organizacional.  

Os resultados de Daymon (2000) sugerem que na TV o controle não garante a 

coesão, podendo ser uma fonte de diferença. A diferenciação pode ser dar pelas interpretações 

distintas geradas a partir dos valores e crenças integrados, podendo ocorrer que os membros 

da organização prefiram aceitar certos modelos organizacionais de referência, e não 

exatamente os pressupostos da administração.  

 Hesmondhalgh e Baker (2008) realizaram uma pesquisa em um programa de 

televisão britânico (Show de Talentos), fundamentada em debate teórico em torno das 

pesquisas recentes sobre o trabalho cultural, identificando, a partir desse estudo, que:  
 

1. Os trabalhadores da mídia televisiva possuem um forte poder de influência, 

prestígio e glamour em relação aos demais colaboradores com o mesmo 

salário, porém este prestígio não é distribuído de forma homogênea entre as 

diferentes organizações de mídia;  

2. Estresses e conflitos de interesses são comuns e estão relacionados a 

divergências entre a empresa de TV e a Rede Televisiva com relação ao 

controle criativo do processo de produção; 3. Há a necessidade de 

gerenciamento das respostas emocionais dos atores capazes de provocar no 

público emoções mais fortes que os programas da TV concorrente e também 

da gestão de suas próprias emoções para poder lidar com situações de crise;  
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4. Existe a preocupação com a criação de um ambiente de trabalho benigno para 

seus trabalhadores para propiciar relações de diversão e de camaradagem e, 

consequentemente, um processo de produção colaborativo e estimulante;  

5. Manter boas relações de trabalho com a equipe favorece os trabalhadores no 

longo prazo, em termos de carreira profissional, pelo desenvolvimento de 

contatos e uma reputação que trará novos contratos; 

6. Na televisão, tanto a reputação individual, como organizacional, são 

cuidadosamente construídas, e podem ser facilmente prejudicadas por 

problemas de desempenho.  

 

O uso intensivo de novas tecnologias é destacado por  Bendassolli e Wood Júnior 

(2009) como um processo inerente às indústrias culturais. Segundo Potts et al. (2008), as  

indústrias culturais estão situadas em tecnologias e mercados em evolução (POTTS et al., 

2008). Destaca Chan-Olmsted (2006) que a difusão das tecnologias de comunicação se tornou 

um fator de alta relevância para a formação da sociedade, impactando fortemente sobre as 

indústrias de mídia. As novas tecnologias de mídia tem provocado profundas transformações 

nas regras de concorrência das organizações de comunicação, podendo gerar receitas 

adicionais ou servir para reduzir custos. A chegada da internet e a digitalização são os 

principais exemplos, pela magnitude de mudanças que provocaram nas estratégias das 

organizações de mídia.  

Os avanços tecnológicos provocam também mudanças no próprio processo de 

trabalho dos jornalistas. Bonner (2009) ilustra essa realidade, afirmando que as reuniões da 

TV Globo fazem uso da videoconferência, o que permite que jornalistas de localidades 

distintas se vejam, e que o comando geral do telejornal consiga criar um “clima” geral para a 

edição de um dia específico.  

 

2.2.3 Características do Consumo 

 

A incerteza tratada por Caves (2003), e Bendassolli e Wood Júnior (2009) para as 

indústrias culturais (quadro 3), se refere à instabilidade da demanda e ao fenômeno de 

reconstrução mercadológica do consumidor. Os gestores culturais possuem uma capacidade 

limitada de previsão do sucesso que os seus produtos terão com os consumidores, e ao mesmo 

tempo a imagem e identidade do consumidor está em constante reconstrução.  
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Essa questão é ainda mais complexa nas indústrias de TV, principalmente devido 

as transformações trazidas pelos avanços tecnológicos sobre o mercado, processos e produtos. 

Quadro 3 – Características do Consumo nas Indústrias Culturais 

CARACTERÍSTICAS DO CONSUMO AUTORES 
Grau elevado de incerteza: a capacidade de se prever a 
percepção de qualidade do público é mínima; instabilidade da 
demanda. 

Caves, 2003; Bendassolli; Wood Júnior, 2009 

Possui um tipo particular de mercado: um mercado de redes 
sociais 

Potts et al., 2008 

Valor de mercado concebido nas redes sociais 
Potts et al., 2008; Lawrence e Phillips, 2009, 
Bendassolli; Wood Júnior, 2009 

Fonte: Adaptado da Literatura. 
 

As emissoras de televisão sofrem atualmente com a incapacidade de garantir 

grandes audiências para os anunciantes, sua principal fonte de renda, pois não cobram taxa de 

assinatura como as empresas de TV a Cabo e a satélite, embora as empresas-matriz de 

algumas delas sejam detentoras de redes a cabo (GLUCK; SALES, 2008).  

Essa dificuldade é um reflexo do fenômeno de fragmentação das mídias, trazido 

pelos avanços tecnológicos, que acabaram minando a estrutura econômica e cultural das 

empresas de mídia. Hoje em dia, o conteúdo e sua distribuição são digitalizados, e é possível 

ao consumidor produzir seus próprios conteúdos e disponibilizá-los na internet. Conteúdos 

produzidos profissionalmente estão disponíveis agora em várias plataformas, na internet, 

mídias portáteis como Ipod, dispositivos portáteis de comunicação como celulares, e também 

na televisão (GLUCK; SALES, 2008). 

A fragmentação da mídia se caracteriza pela fragmentação do conteúdo, da 

audiência e da atenção e tempo de consumo. Essas mudanças resultaram em uma verdadeira 

turbulência entre os proprietários de conteúdo e seus distribuidores, o que afetou também a 

indústria de publicidade que está também em crise na luta pela manutenção de seus 

anunciantes (GLUCK; SALES, 2008). 

A crise nas indústrias de TV e publicidade pode ser explicada por três fatores 

principais: mais opções de mídia e entretenimento acessíveis para a audiência; maior número 

de ferramentas digitais, tornando o perfil do público mais interativo no consumo de mídia; e 

mudanças nos modelos métricos de publicidade. A audiência passou a ter um maior controle 

sobre o que deseja assistir, fazendo uso de gravadores de vídeo digital para assistir os 

programas no horário que desejar, e não no horário estipulado pela TV; e utilizando o 

entretenimento on-line para acesso a conteúdos de TV, como no Youtube  (GLUCK; SALES, 

2008). 
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Essa crise é a explicação para a estratégia de redução de custos das TVs, e de 

busca de novos fluxos de receita. A demanda pela atenção tornou-se mais valiosa do que 

nunca, e o futuro da televisão deverá ser o de investimento na marca da rede e corte do 

conteúdo em pequenos pedaços (GLUCK; SALES, 2008). Dentre as estratégias para aumento 

das receitas, Gluck e Sales (2008, p.11) destacam:  

1) Uso de técnicas de integração de marca, que vão desde a colocação de produto 

para noticiar uma marca por um ator estrela ou como um elemento essencial de um 

programa 

2) Usando a Internet como uma plataforma para monetizar conteúdo e mercado; 

3) Vender conteúdo on-line e off-line aos consumidores; 

4) Compra de tecnologia de empreendimentos de mídia digital, a fim de melhor 

competir em múltiplas plataformas; 

5) Experiências com formatos de anúncio; 

6) Ajustar a programação de conteúdo para as novas realidades de visualização 

móvel e esporádica, [...] e padrões de outros nichos de audiência. 

Nesse contexto, a produção em TV tem sido cada vez mais realizada por uma rede 

de agentes (emissoras, artistas criativos e técnicos contratados, produtores, entre outros), ao 

invés de uma estrutura rígida burocrática. Disso surge uma organização latente, com grupos 

ou equipes de pessoas que se reúnem periodicamente para a realização de projetos (FULLER-

LOVE, 2009; ANTCLIFF et al., 2007). 

Com as redes, viabiliza-se uma maior terceirização, o que contribui para a redução 

de custos, e mantêm-se a qualidade por meio dos contratos repetidos. Sempre que há 

demanda, reativa-se a produção, sendo a capacidade de recriar as equipes de produção 

favorecida pelas redes de conhecimento e confiança. Ofertar condições equitativas de 

trabalho, torna-se uma questão complicada nas TVs, pela necessidade de trabalho flexível 

(FULLER-LOVE, 2009; ANTCLIFF et al.., 2007). Essa é uma realidade observada não só no 

campo televisivo britânico, mas também canadense, americano e em muitos outros países 

(DAVIS; KAYE, 2009).  

Os efeitos de rede são destacados pela literatura de indústrias culturais como uma 

de suas características (quadro 3). Para Potts et al.. (2008), as indústrias culturais se 

distinguem, pelo seu ambiente geral de produção e consumo, formado por redes sociais 

complexas, e não pelo seu valor de mercado em si. Dependem, dessa forma, em maior 

medida, do feedback de informação nas redes sociais, do que das preferências inatas e sinais 

de preços.  
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Estudos como os de Lee (2011), Fuller-Love (2009) e Antcliff et al. (2007) 

destacam a importância desses efeitos para as empresas de mídia e televisão. Fuller-Love 

(2009) aponta a forte rede de contatos sociais como uma das características das indústrias de 

mídia e um fator relevante para a formação de redes nesse setor, tendo conduzido sua 

pesquisa em pequenas empresas de mídia de Wales (País de Gales, do Reino Unido) o que 

incluiu empresas de produção independente de televisão.  

Antcliff et al. (2007) e Lee (2011), em pesquisa no campo televisivo britânico, 

demonstram que o uso do networking é de fundamental importância para os profissionais das 

TVs, como meio de encontrar trabalho e desenvolver carreira. O networking é considerado 

pelos profissionais de TV pesquisados, como prática obrigatória para a obtenção de sucesso.  

Contudo, no estudo de Lee (2011), enquanto parte desses profissionais consideram a prática 

do networking como uma necessidade de trabalho, uma fonte de recompensa econômica ou 

profissional em potencial, ou parte da “diversão” do trabalho criativo, outros o praticam a 

contragosto, como prática normativa.  

Lee (2011) aponta que na televisão a habilidade comunicativa é crucial, e Antcliff 

et al. (2007) ressaltam que a natureza colaborativa e a pressão por prazos torna a cooperação e 

a confiança requisitos importantes nessas redes. 

A indústria televisiva está situada no campo das indústrias culturais, 

configurando-se como uma produtora de textos figurativos e literais de massa, com grau 

variável de industrialização do processo criativo. O processo de produção do telejornal se 

caracteriza por diferentes graus de institucionalização de práticas, e sua gestão varia entre 

uma forma mais estruturada, voltada para o controle e a previsibilidade, e uma forma 

desestruturada, voltada para a garantia da flexibilidade. Como processo fortemente 

dependente de pessoas e equipes criativas, sua condução exige a constituição de mecanismos 

que promovam uma melhor comunicação e interação entre os membros das equipes, de 

maneira a elevar sua coesão, comprometimento e criatividade. O ambiente competitivo 

afetado pela incerteza e pela exigência de inovação contínua, requer maior esforço da 

liderança na condução das equipes para um desempenho criativo além do esperado. 

A próxima seção discutirá sobre a atuação da liderança sobre o comportamento 

das equipes, na constituição das estruturas benignas necessárias para a promoção do 

desempenho criativo, questão abordada pelo Modelo de Liderança Criativa de Rickards e 

Moger (2000). O citado modelo discute ainda sobre o estilo de liderança que contribui para a 

promover o melhor desempenho das equipes. 
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3 LIDERANÇA 
 
 

Bass et al. (2008) afirmam que os primeiros escritos de liderança podem ser 

encontrados em 2300 a.C na instrução de Ptahhotep no Egito, onde três qualidades do Faraó: 

expressão autoritária, percepção e senso de justiça. No VI século a. C, os filósofos Confúcio e 

Lao-Tsé discutem sobre a forma como os líderes devem se conduzir e as suas 

responsabilidades. Confúcio, por exemplo, dizia que os líderes deviam dar o exemplo moral, 

como abordado por J. M. Burns (1979), discutindo sobre  a manipulação de recompensas e 

punições para o ensino do que é correto ou não.  

Os escritos de autores clássicos gregos e romanos influenciaram o Período 

Medieval, Renascença e Moderno, podendo ser destacado Cícero, que em seu “Vidas 

Paralelas”, em 100 a. C, mostra as similaridades entre 50 líderes gregos e romanos. Como 

obras influenciadas pelos gregos e romanos temos “O Príncipe”, de Maquiavel (1513) e “O 

Espírito das Leis”, de Montesquieu (1748). John Locke chama a atenção de que para a criação 

e manutenção da sociedade liberal, o líder deve ir além da autoridade formal (BASS et al.., 

2008). 

A liderança pode ser conceituada como a capacidade de influenciar o 

comportamento das pessoas, levando um grupo em direção a um objetivo, por meio de uma 

participação voluntária (ROBBINS, 2005; COHEN; FINK, 2004; KINICKI; KREITNER, 

2006).  

A teoria e pesquisa sobre liderança pode ser dividida em quatro abordagens, 

conforme Bryman (1998): a abordagem do traço pessoal, que dominou o campo de estudo até 

o final da década de 1940; a abordagem do estilo, que perdurou até a década de 1960; a 

abordagem contigencial, cujo apogeu ocorreu entre o final da década de 1960 e início dos 

anos 1980; e a abordagem da nova liderança, que tem se destacado como a linha de maior 

influência, a partir da década de 1980.  

A abordagem do traço pessoal compreendia a liderança como uma característica 

inata, que não podia ser aprendida. O líder é analisado em termos de qualidades pessoais e 

características, mas entre a década de 1930 e 1940 não foi possível confirmar de forma 

consistente quais traços eram realmente significativos para o sucesso da liderança 

(BRYMAN, 1998). A abordagem comportamental trouxe a compreensão de que a liderança 

não é uma característica inata, seus comportamentos podem ser aprendidos e aperfeiçoados 

(LOURENÇO, 2006). 
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A abordagem contingencial, baseada no princípio de que “tudo é relativo”, 

colocou os fatores situacionais no centro da atenção dos pesquisadores da liderança, 

considerando que a eficácia do líder será moderada por fatores de ordem situacional 

(LOURENÇO, 2006). 

A Abordagem da Nova Liderança surge na década de 1980, na forma de diversas 

teorias que buscaram sinalizar um novo modo de conceituar e pesquisar a liderança 

(BRYMAN, 1998). Essa nova frente de pesquisa sobre liderança surge em um contexto de 

ascensão de potências econômicas asiáticas, como o Japão, e de players europeus, que 

formaram uma onda competitiva que impactou fortemente a indústria americana. Esse 

processo trouxe para as empresas a necessidade da reinvenção, que exigia dos seus gestores 

coragem e as competências necessárias para a gestão de mudança em grande escala 

(CONGER, 1999) 

Um segundo dilema enfrentando pelas organizações nesse novo contexto 

competitivo foi o comprometimento dos empregados. As estratégias de downsizing e 

mudanças nos arranjos organizacionais afetaram bastante a moral do corpo funcional das 

empresas, que teve sua satisfação reduzida com a quebra do contrato de lealdade que era 

mantida pelo velho contrato social de emprego. As organizações tinham diante de si o desafio 

de como gerir um processo de mudança organizacional, e ao mesmo tempo manter elevados a 

moral e o comprometimento dos colaboradores (CONGER, 1999).  

Esse contexto teve um impacto direto no estudo da liderança nas organizações, 

pois a maioria dos estudiosos organizacionais dessa área estavam situados em escolas de 

negócios, e era natural que estivessem alertas aos desafios das organizações do seu tempo. Os 

estudiosos argumentavam que, em grande parte, o problema das organizações norte-

americanas em não conseguirem se adaptar a um mundo de mudanças poderia ser explicada 

pelo fato de estarem sendo dirigidas mais por “gerência” do que por liderança propriamente 

dita (CONGER, 1999).  

Na visão de Bertero (2007), as mudanças no ambiente de negócios na década de 

80 fizeram com que os procedimentos puramente administrativos fossem insuficientes para 

fazer com que as empresas elevassem sua capacidade de inovar e de se reinventar. Isso passou 

a exigir dos administradores uma capacidade empreendedora, que implica em saber motivar, 

inspirar e criar um universo de possibilidades e perspectivas para os seus liderados. 

Até esse período, raramente os pesquisadores de liderança distinguiam os termos 

“liderar” e “administrar”. Simplesmente assumiam que qualquer pessoa na posição de 
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autoridade exercia um papel de liderança (CONGER, 1999). Bertero (2007) afirma que na 

década de 1980, foi o professor John Kotter, da Harvard Business School, que estabeleceu 

uma diferença entre liderança e administração, e que foi essa iniciativa que deu origem ao 

movimento que dura até os dias de hoje, de que as empresas não precisam apenas de 

administradores, mas de líderes. 

Essa série de teorias do campo teórico da Nova Liderança representa os líderes 

como gestores do significado, indo além da compreensão da liderança como um simples 

processo de influência. Uma variedade de termos foram utilizados nessas teorias para 

descrever os novos tipos de liderança analisados por seus autores, tais como: liderança 

transformacional, liderança carismática, e liderança visionária (BRYMAN, 1998). 

Muitas das ideias associadas à Abordagem da Nova Liderança derivaram em sua  

maior parte dos estudos do cientista político James McGregor Burns, em 1978, em torno da 

liderança política. Nessa pesquisa, Burns distinguiu a liderança política em duas categorias: a 

liderança transacional e transformadora (BRYMAN, 1998). 

Segundo Conger (1999), muitos estudiosos do período teriam traduzido essas duas 

categorias como “administrar” e “liderar”, compreendendo-se o primeiro termo como um 

contrato de trocas entre o gestor e os seus subordinados, cujo resultado será o cumprimento 

dos objetivos acordados. O segundo termo “liderar” é a ação cujo resultado final é mais 

avançado, visando criar o empowerment por meio da gestão da cultura organizacional. Cria-se 

para os colaboradores um significado para o seu trabalho, que os leve a alcançar resultados 

além do esperado. 

Nas décadas seguintes, a proposta de Burns foi desenvolvida por uma série de 

escritores, dentre eles Bass (1985), Bennin e Nannus (1985) e Tichy e Devanna (1986), sendo 

o termo “liderança transformadora” substituído por “liderança transformacional”. Pela 

abordagem de Bass, a liderança transacional deve ser compreendida como aquela onde a 

relação entre líder e subordinado é baseada na troca, sendo oferecidos pelos líderes 

recompensas contingentes aos subordinados pelo alcance do desempenho desejado. A 

liderança transformacional, por sua vez é aquela em que o líder busca envolver os seus 

seguidores em torno de um propósito maior, motivando-os para ir além do desempenho 

padrão (BRYMAN, 1998).  

A seguir, apresenta-se o Modelo de Liderança Criativa de Rickards e Moger 

(2000), que utiliza a abordagem da Nova Liderança para a compreensão da atuação do líder 

sobre o desempenho criativo da equipe. Considerou-se essa abordagem ideal para a 
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compreensão da atuação dos gestores nas indústrias de TV, cujo mercado em constante 

mudança, principalmente pelos avanços de ordem tecnológica, exige uma constante adaptação 

dessas organizações, e uma postura de gestão que vá além da simples cobrança por resultados. 

 

3.1 Liderança criativa 

 

O Modelo de Liderança Criativa (MLC) foi desenvolvido por Rickards e Moger, a 

partir do estudo do comportamento de líderes e liderados em mais de 2.000 equipes de 

trabalho de pequenas, médias e grandes empresas de 40 países, incluindo instituições 

governamentais e não-governamentais (RICKARDS; MOGER, 1999). 

A liderança criativa é definida por Rickards e Moger (2000) como o processo de 

mudança do desempenho criativo da equipe de inaceitável para aceitável, e de aceitável para 

superior, desencadeado pela introdução de “estruturas benignas” que favoreçam a cooperação 

e a mutualidade. 

Durante a construção do MLC, Rickards e Moger (2000) identificaram em sua 

pesquisa, diversos estudos sobre equipes de projeto, processo criativo e técnicas relacionadas 

ao aumento da criatividade nas organizações. Contudo, dentre esses estudos, verificaram que 

poucos buscam fazer uma relação entre o contexto do trabalho em equipe, o processo criativo 

e o produto criativo, muito menos realizar uma distinção entre equipes com alto potencial 

criativo das que possuem um desempenho padrão ou esperado.  

Analisando a literatura em torno da resolução criativa de problemas, Rickards e 

Moger (2000) identificaram que esse corpo de estudos sugere a existência de uma relação 

entre o papel exercido pela liderança e o aumento do desempenho criativo das equipes. 

Autores como Gordon (1961), Osborn (1963), Parnes (1992), e Parnes, e Noller e Biondi 

(1977), destacam o líder como um facilitador da promoção de resultados inovadores pelas 

equipes. Avançando mais sobre essa questão, Rickards e Moger (2000): encontram os estudos 

de Kouzes e Postner (1974), e Tjosvold (1987; 1992) que estudaram as características de 

liderança dos líderes de equipes de projeto eficazes; identificam nos estudos clássicos de Ohio 

que as dimensões de liderança orientada para a tarefa e orientada ao relacionamento são 

independentes, o que permite que as combinações de cada dimensão estejam disponíveis a 

qualquer líder (STOGDILL,1974; STOGDILL; COONS, 1957); também identificam que 

foram encontradas relações entre clima criativo, liderança criativa e inovação da equipe, por 
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autores como Ekvall (1991), Ekvall, Tangerberg e Andersson (1986) e Nyström (1979, 1990), 

entre outros estudos. 

Os estudos de Ekvall e colaboradores destacam que existe uma forte relação entre 

o clima positivo para a inovação e o estilo de liderança adotado. Estudando as pesquisas de 

Bennis e Nanus (1988), Burns (1979) e Bryman (1992 apud Rickards e Mogers, 1999), 

Rickards e Mogers (1999) constatam que a liderança criativa está associada aos estilos de 

liderança visionário e transformacional, e menos associada ao estilo de liderança carismática e 

inspiradora. 

A partir dessas pesquisas, Rickards e Mogers desenvolveram o Modelo de 

Liderança Criativa, tendo a criatividade e liderança como elementos centrais, buscando por 

meio dele distinguir as equipes com alto potencial criativo, daquelas com desempenho padrão 

ou esperado. Com o objetivo de mensurar os fatores de liderança criativa em equipes de 

criatividade e inovação, Rickards e Mogers criaram um instrumento de pesquisa, denominado 

“Team Factors Inventory” - TFI (Questionário de Fatores de Equipes). Os autores aplicaram o 

instrumento em diversos países da Europa e África, o que tem contribuído para a sua 

validação empírica (CAETANO JÚNIOR, 2002).      

Para compreender as barreiras que interferem no processo de estruturação e 

alcance dos objetivos das equipes, Rickards e Mogers (2000) utilizam o modelo de 

desenvolvimento de equipes de Tuckman (1965). Este modelo define cinco estágios de 

desenvolvimento das equipes, analisados do ponto de vista do desempenho das tarefas (visão 

funcional): 1) estágio do teste e da dependência; 2) estágio do conflito intragrupal; 3) estágio 

da coesão grupal; 4) estágio do desempenho por meio do relacionamento; 5) estágio de 

finalização (TUCKMAN; JENSEN, 1977). 

O primeiro estágio é o de formação, onde se inicia o processo de estruturação da 

equipe e ocorre a aprendizagem dos comportamentos interpessoais que serão aceitos ou não, 

com base nas reações dos membros e líder. O segundo estágio, denominado turbulência, 

consiste no processo onde cada membro expressa sua individualidade, suas ações de 

resistência às regras e limitações de comportamento impostas pela organização. O momento 

de aceitação uns dos outros, assim como das normas coletivas de comportamento, constitui o 

terceiro estágio, denominado normatização, onde é fortalecida a coesão grupal. O quarto 

estágio, denominado performance, é aquele onde o relacionamento entre os membros da 

equipe é consolidado, o que permite à equipe estar pronta para atuar como instrumento de 

resoluções de problemas. O último estágio é o da passagem ou finalização, onde os 
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resultados da equipe são avaliados, o que poderá resultar em ajustes, continuidade ou extinção 

(TUCKMAN; JENSEN, 1977). 

A partir do modelo de desenvolvimento de equipes de Tuckman (1965), Rickards 

e Moger (2000) sugerem no MLC a existência de duas barreiras referentes ao processo de 

desenvolvimento e desempenho dessas equipes: uma barreira fraca de comportamento e uma 

barreira forte de desempenho. A barreira fraca é aquela onde a equipe não consegue superar 

os estágios de formação e turbulência, sendo, porém, a que é resolvida pela maioria das 

equipes. A segunda barreira está relacionada ao desempenho criativo da equipe, determinando 

o limite de criatividade e inovação por ela alcançada. Ela se refere aos impedimentos 

estruturais ao desenvolvimento da criatividade da equipe, criados por pressões externas ou 

internas. A avaliação da performance criativa depende, principalmente, da cultura 

organizacional da organização, que poderá considerar os resultados obtidos pela equipe 

inovadores ou não (RICKARDS; MOGER, 2000). 

No MLC, Rickards e Mogers (2000) propõem sete fatores necessários para que as 

duas barreiras acima citadas sejam superadas, denominados como “estruturas benignas”. 

Esses fatores são derivados da ação direta do líder e de suas relações com os membros da 

equipe, são eles: plataforma de entendimento; visão compartilhada; clima; resiliência; idéias 

próprias;  ativação em rede; e aprendizado vindo da experiência. Esses fatores compõem o 

questionário TFI -  “Team Factors Inventory” elaborado pelos autores, ao qual eles 

acrescentaram mais quatro variáveis: produtividade, criatividade, conhecimento e estilo de 

liderança, transacional e transformacional.  

Por meio dos fatores “estilo de liderança”, Rickards e Mogers (2000) procuram 

identificar qual o estilo de liderança que está associado à performance criativa da equipe, se é 

a liderança transacional, enquadrada numa dimensão mais objetiva, ou a transformacional, 

enquadrada numa dimensão mais subjetiva. Os autores afirmam que, ao utilizarem esses dois 

estilos de liderança como variáveis, não estão descartando a possibilidade de outros estilos de 

liderança contribuírem com o elevado desempenho criativo das equipes (RICKARDS; 

MOGER, 1999). 

 

3.2 Os sete fatores de liderança criativa  

 

Na revisão de literatura em torno da criatividade, equipes e liderança, Rickards e 

Mogers (2000) constatam que boa parte dos estudos organizacionais tem dado maior ênfase à 
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contribuição individual para a inovação, do que a gerada pela gestão e comportamento das 

equipes, o que foi identificado também por Amabile (1998). Os autores buscam preencher 

essa lacuna, por meio do desenvolvimento de pesquisa em torno da questão, por meio de seu 

modelo de liderança criativa. 

Foi por meio de pesquisas realizadas junto a equipes envolvidas em concursos de 

inovação em organizações industriais e em projetos de negócio, que Rickards e Mogers 

(2000) constataram a ocorrência freqüente de determinados fatores que contribuíam de forma 

positiva para um elevado desempenho criativo das equipes, os quais denominaram de 

“estruturas benignas”, e que constituem os sete fatores de liderança criativa do MLC por eles 

criado. Para Rickards e Mogers (2000), a maior performance criativa faz referência à big-C 

creativity e não à little-C creativity. A big-C creativity é a criatividade excepcional, que 

transforma um domínio de conhecimento específico, enquanto a little-C creativity se refere a 

transformações rotineiras, em pequenos produtos, pensamentos ou expressões.  

A plataforma de entendimento é o primeiro fator de liderança criativa de Rickards 

e Mogers (2000). O líder deve constituir para a equipe uma base de conhecimentos, crenças e 

pressupostos, a partir da qual ela deverá desenvolver novas idéias. Papéis e responsabilidades 

deverão ser definidos desde o início da estruturação da equipe, de forma que a barreira fraca 

de comportamento seja superada sem dificuldade.  

A partir da análise da “plataforma de entendimento” pela equipe, serão geradas 

diversas perspectivas individuais em torno dela, cujo consenso criará uma “visão 

compartilhada” pelo grupo. Essa “visão compartilhada” proporcionará uma identificação de 

idéias entre os membros, facilitando a aceitação de novas idéias entre eles. A equipe 

excepcional se destacará pela constituição de uma visão compartilhada inesperada, criativa 

(RICKARDS; MOGERS, 2000).   

O terceiro fator do MLC consiste no “clima” psicológico ideal para a manutenção 

da criatividade nas equipes. De acordo com Johns (2006), a importância do clima para a 

geração da criatividade e inovação nos grupos de trabalho e organizações tem sido objeto de 

estudo e uma teoria em construção há décadas. Estudos como o de Woodman, Sawyer e 

Griffin (1993), Amabile (1988), Mohamed e Rickards (1996), Ekvall(1997), Davis (2000), 

Barbieri et al. (2004), Bessant e Tidd (2009) apontam a existência de uma relação entre 

ambiente de trabalho positivo e o desenvolvimento da criatividade e inovação. Para Rickards 

e Mogers (2000), é importante que o líder crie um clima organizacional favorável, 
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promovendo uma relação de confiança entre os membros da equipe, e o aumento de 

resultados inovadores. 

A “resiliência” é destacada por Rickards e Mogers (2000) como o quarto fator de 

liderança criativa, referindo-se à capacidade da equipe de ser flexível diante das frustrações e 

adversidades, superando-as por meio da busca de novas perspectivas. Estudos como o de 

McColl-Kennedy e Anderson (2002) e Glinow et al.. (2004) destacam que as emoções 

negativas reduzem o entusiasmo e o desempenho no trabalho. Grossman (2000) chama a 

atenção que os líderes que possuem elevado quociente emocional, e que levam as emoções em 

grande consideração, podem conseguir um elevado desempenho de suas equipes.  

O quinto fator do MLC de Rickards e Mogers (2000) é denominado “idéias 

próprias”, se referindo à capacidade do líder em elevar o comprometimento da equipe com as 

novas idéias, fazendo com que o conhecimento recém-desenvolvido por ela se transforme em 

ações concretas que levem ao melhor resultado possível. O líder deve promover as idéias cuja 

complexidade possa ser atendida pelas reais capacidades dos colaboradores (CHEN; 

RICKARDS, 2000).  

A “ativação em rede” é o sexto fator de liderança criativa, tratado por Rickards e 

Mogers (2000) como a capacidade da equipe de constituir contatos externos que lhe auxiliem 

a obter informações e recursos relevantes para o cumprimento de seus objetivos. Estudos 

diversos sugerem que as equipes que apresentam nível elevado de desempenho e inovação, 

possuem elevada competência de comunicação externa (VAN WOERKOM; CROON, 2009). 

Conforme Van Woerkom e Croon (2009), as organizações só aprendem por meio 

do aprendizado concreto de suas equipes, no compartilhamento de conhecimentos e 

experiências. Pesquisas diversas têm constatado uma relação positiva entre o comportamento 

de aprendizagem das equipes e o melhor desempenho delas. A capacidade das equipes de 

aprenderem com suas próprias experiências e erros, adaptando-se de forma contínua na 

solução de problemas criativos, consiste no sétimo fator de liderança criativa de Rickards e 

Mogers (2000), denominado “aprendizado vindo com a experiência”. Como explica Caetano 

Júnior (2002), as equipes em que todos são estimulados a aprender com as experiências uns 

dos outros possuem elevado índice nesse fator no MLC. As intervenções do líder são 

essenciais para a promoção desse aprendizado pelas equipes.  
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3.3 Os elementos internos constitutivos do Modelo de Liderança Criativa 

3.3.1 Equipe 

Uma das competências da liderança é o trabalho em equipe. Diante das equipes, o 

líder tem o desafio de exercer a direção e abrir mão do controle para conceder ao grupo maior 

autonomia. Ao mesmo tempo que o excesso de comando pode reduzir a iniciativa e a 

criatividade das equipes, essas mesmas qualidades poderão não ser potencializadas, caso haja 

uma atuação insuficiente da liderança. É necessário, portanto, um equilíbrio por parte da 

liderança, de maneira a evitar um controle que restrinja em excesso o espaço para a tomada de 

decisão e desenvolvimento da equipe (KATZENBACH; SMITH, 1994).  

Deve-se distinguir “equipes” de “grupos”. Grupo consiste em um conjunto de 

pessoas ou objetos que estão próximos um do outro, formando um todo. A equipe, por sua 

vez, deve ser compreendida como um grupo de indivíduos unidos em torno de uma tarefa 

comum. Dessa forma, toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Na equipe, 

todas as partes estão sintonizadas entre si, num relacionamento de parceria, e o sucesso a ser 

obtido é o da equipe. Nasce daí a necessidade de se criar um senso de unidade, o que será 

papel do líder da equipe. Ele deverá fazer com que todos compartilhem do mesmo sonho e se 

sintam responsáveis pela sua conquista (OLIVEIRA; MARINHO, 2005). 

Na compreensão de Robbins (2005), o grupo de trabalho é “aquele que interage 

basicamente para compartilhar informações e tomar decisões para ajudar cada membro em 

seu desempenho na sua área de responsabilidade” (ROBBINS, 2005, p. 213). Já a equipe de 

trabalho é aquela que por meio de um esforço coordenado faz com que os esforços individuais 

resultem em um maior nível de performance do que a proporcionada pelas contribuições 

individuais (ROBBINS, 2005). 

Pelo exposto, observa-se que enquanto em um grupo de trabalho a performance 

depende do aperfeiçoamento das contribuições individuais, na equipe essa performance 

depende da soma dessas contribuições (KATZENBACH; SMITH, 1994). O líder deve 

construir um propósito que vá além das tarefas individuais, deverá definir metas de alcance de 

trabalho conjunto, fazendo com que os conhecimentos individuais constituam um corpo de 

conhecimento coletivo, e que seja construído um senso de responsabilidade mútua 

(KATZENBACH; SMITH, 1994). 

Esclarecidas as questões conceituais acima, é importante enfatizar que o 

significado de equipe no MLC de Rickards e Mogers (2000), conforme Caetano Júnior 

(2002), se alinha com a concepção de equipes de trabalho, dado que em seus estudos 
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empíricos os autores tem dado maior atenção às equipes de projetos, focando as equipes que 

tenham fins e objetivos específicos: 

Enquanto nossas conjecturas sobre desenvolvimento de equipes potencialmente 
referem-se a assuntos de uma grande variedade de grupos sociais, temos posto a 
atenção em equipes de projeto, como um simples e ainda importante subconjunto 
para estudo empírico. Equipes de projeto se tornaram uma forma organizacional 
popular sob circunstâncias que requerem ações coordenadas direcionadas para 
objetivos não rotineiros. Eles são amplamente encontrados em organizações que 
lidam com “design”, inovação, pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de 
produtos e assuntos de qualidade. Eles tornam-se uma forma de grupo relativamente 
simples para estudar, tendo um foco na tarefa claramente definido, recursos alocados 
identificáveis, número de membros relativamente estáveis, e liderança (RICKARDS; 
MOGERS, 2000, p. 273). 

 
Também Rickards e Mogers (2000) se preocupam em saber o estilo de liderança 

que promove a alta performance criativa das equipes. Considerando que as equipes são 

orientadas para a tarefa, por meio do instrumento TFI os autores desejam investigar se o estilo 

de liderança que contribui para o melhor desempenho criativo das equipes é a liderança 

transacional, orientada para a tarefa, ou a liderança transformacional. 

Sobre o desempenho das equipes, de acordo com Salas et al. (2008), há vários 

modelos teóricos que o explicam, existindo entre eles, alguns denominadores em comum, em 

termos de conceitos básicos. O primeiro deles é o conceito de equipes, já discutido acima. As 

equipes precisam reunir e compartilhar informações que serão necessárias para o 

cumprimento de sua missão (SALAS et al., 2008). 

 O segundo conceito é o do desempenho da equipe, que consiste em um processo 

multinível que é resultante do engajamento dos membros da equipe no gerenciamento de suas 

próprias tarefas e processos de trabalho. A comunicação é o mecanismo central de 

processamento da informação das equipes. A eficácia da equipe é uma avaliação dos 

resultados dos processos de performance da equipe, com base em um conjunto de critérios 

(SALAS et al., 2008).  

O trabalho em equipe pode ser compreendido como composto por um conjunto de 

cognições, comportamentos e atitudes interrelacionados que irão contribuir para o alcance do 

desempenho esperado (SALAS et al., 2008). 

Salas et al. (2008), a partir da literatura das últimas décadas em torno das equipes, 

destaca os temas mais relevantes por ela abordados. O primeiro tema é a cognição 

compartilhada como um importante fator para o desempenho da equipe. Busca-se 

compreender os modelos mentais compartilhados, a percepção da situação da equipe, e a 

comunicação como componente relevante de como a informação é processada na equipe.  
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Pesquisas como a de Wilson et al. (2007) demonstraram que falhas na cognição 

compartilhada podem levar a erros em contextos de alta tensão operacionais. Também, falhas 

na comunicação e coordenação de comportamentos, e a deficiência na cooperação, traz 

impedimentos para a construção de um entendimento compartilhado entre os membros da 

equipe acerca de sua situação, levando a uma má performance da equipe. 

A literatura recente tem destacado a importância do treinamento para melhorar o 

trabalho da equipe e o seu desempenho. Para que um treinamento seja bem sucedido é 

necessário que ele seja sistemático, fundamentado nas competências da equipe e numa base 

teórica, e que realize mensuração e feedback. Os treinamentos de equipes abrangem desde 

aqueles que objetivam deixar claro para cada membro os seus papéis, facilitando a 

coordenação, aos treinamentos que treinam as habilidades da equipe (SALAS et al., 2008). 

Driskell e Salas (1992) também chamam a atenção para a orientação coletiva, 

como um fator que contribui para que os membros da equipe estejam mais atentos às entradas 

de tarefas e necessidades dos companheiros, melhorando os processos de coordenação e 

comunicação, assim como o desempenho da equipe. 

Como outra descoberta importante trazida pelas pesquisas acadêmicas, Salas et al. 

(2008) destacam o desenvolvimento e implementação de tecnologia para apoiar o 

desempenho da equipe, como displays e ferramentas que permitam melhorar a percepção 

compartilhada da equipe quanto a uma situação, monitoramento do desempenho das tarefas, 

entre outros benefícios. Entretanto, para que essa tecnologia contribua para o desempenho da 

equipe, é necessário que seja planejada de acordo com suas necessidades e competências.  

Rickards e Mogers (2000) buscam compreender os fatores que contribuem para o 

elevado desempenho criativo das equipes. De acordo com West e Wallace (1991), a inovação 

em equipes consiste na “introdução intencional e aplicação dentro de uma equipe, de idéias, 

processos, produtos ou novos procedimentos, concebidos para beneficiar significativamente o 

indivíduo, a equipe, a organização, ou a sociedade em geral" (WEST; WALLACE, 1991, p. 

303).  

Drach-Zahavy e Somech (2001) investigando as variáveis de processo e estrutura 

que promovem a inovação em equipe, constata na literatura empírica que a busca de inovação 

envolve processos relacionados à construção de um clima de confiança e abertura na equipe, à 

existência de uma visão e objetivos compartilhados, autoconfiança e colaboração em equipe,  

processos de aprendizagem em equipe, troca de informação, motivação e negociação.  
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O intercâmbio de conhecimentos e experiências na equipe contribui para a 

melhoria do processo decisório da equipe, favorecendo o encontro de soluções inovadoras. 

Para a inovação, contudo, a troca de informações não é suficiente, dado que não promove em 

si mesma mudanças de comportamento. Essa mudança só se concretiza por meio da 

aprendizagem, quando os membros da equipe refletem conjuntamente sobre seus objetivos e 

estratégias (DRACH-ZAHAVY; SOMECH, 2001).   

Conforme Drach-Zahavy e Somech (2001), as evidências empíricas apontam a 

aprendizagem organizacional e coletiva como fator chave para o desenvolvimento e aplicação 

da inovação. A questão da motivação para a inovação é complexa, explicam os autores, pois 

algumas pesquisas empíricas como a de Van Offenbeek e Koopman (1996) apontaram que 

recompensas externas nem sempre contribuem para estimular a criatividade na equipe, 

podendo mesmo reduzi-la.   

Com relação ao compartilhamento de visão e objetivos, as pesquisas levantadas 

por Drach-Zahavy e Somech (2001) indicam que esse processo contribui para um maior 

comprometimento da equipe com os projetos inovadores definidos, superando as resistências. 

Quanto ao processo de negociação, a literatura estudada por esses autores mostra que a 

existência de opiniões minoritárias dentro das equipes torna seu processo decisório mais 

original, pela consideração dada a um maior número de estratégias para encontro de soluções 

inovadoras. 

Drach-Zahavy e Somech (2001) levantaram como variáveis estruturais que podem 

servir como condutoras da inovação, a freqüência de reuniões das equipes e a heterogeneidade 

funcional dessas equipes. As reuniões das equipes têm sido abordadas na literatura como um 

fator que tem forte relação com o desempenho da equipe, não sendo, porém, abordada a 

inovação em especial.  

As reuniões das equipes parecem contribuir para que seus membros tenham maior 

motivação e comprometimento com o sucesso da missão da equipe, por dar mais 

oportunidade de interação entre seus membros. A heterogeneidade funcional se refere à 

diversidade de papéis organizacionais presentes na equipe, havendo indícios de que é uma 

variável positivamente relacionada com a criatividade e a inovação. Isso se dá pelo fato de 

que com a heterogeneidade funcional, a equipe conta com diferentes habilidades e 

conhecimentos por partes de seus membros, ampliando seu escopo de conhecimento e de 

comunicação com várias áreas da organização (DRACH-ZAHAVY; SOMECH, 2001).   
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3.3.2 Criatividade 

 

Nesta seção, busca-se clarear o entendimento sobre o que é a criatividade no 

Modelo de Liderança Criativa de Rickards e Mogers (2000). No MLC, os autores focam a 

criatividade presente no contexto dos sistemas de redes sociais, domínios de problema e 

campos de empresas, seguindo a abordagem de autores como MacKinnon, Amabile, 

Csikszentmihalyi, e Woodman et al. (1993). Rickards e Mogers (2000) abordam a 

criatividade das equipes, buscando compreender o que leva algumas equipes a ter um 

desempenho superior, que denominam como criativo, e outras a ter um desempenho padrão 

ou esperado.  

Csikszentmihalyi defende que a criatividade deve ser compreendida como um 

fenômeno sistêmico, e não individual. A criatividade é resultante da interação entre os 

processos mentais do indivíduo e o contexto sócio-cultural no qual se encontra. Desse ponto 

de vista, é importante não apenas conceituar criatividade, mas investigar o contexto no qual 

ela se encontra, identificando como esse contexto reconhece a produção criativa. 

Csikszentmihalyi propõe um modelo onde a criatividade é um processo resultante da 

intersecção de três fatores: indivíduo, domínio e campo (ALENCAR; FLEITH, 2003).  

Com relação ao indivíduo, dois aspectos relacionados à criatividade podem ser 

destacados: as características associadas à criatividade e o background social e cultural. O 

indivíduo criativo é aquele que possui um pensamento flexível, aberto a novas experiências, 

age com entusiasmo, é curioso e tem fluência de idéias, carregando uma motivação intrínseca 

para o processo criativo (ALENCAR; FLEITH, 2003). 

O domínio se refere ao conhecimento acumulado e compartilhado no meio social, 

ao conjunto de regras e procedimentos simbólicos construídos no âmbito cultural. Mudanças 

no domínio podem ocorrer por meio das atitudes criativas dos indivíduos. Estes só conseguem 

interferir no domínio quando o conhecem com profundidade, identificando com facilidade os 

seus problemas, e buscando ampliar as suas fronteiras. Também, quanto mais estruturado o 

domínio, ou seja, quanto mais os seus princípios, procedimentos e informações forem claros e 

integrados, maior a possibilidade dos indivíduos conseguirem produzir inovações em seus 

sistemas. Para que os indivíduos consigam criar respostas criativas satisfatórias em um 

determinado domínio, é necessário que consigam ter acesso amplo à informação a ele 

relacionada (ALENCAR; FLEITH, 2003). 
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O campo consiste no conjunto de atores que atuam como juízes, decidindo se 

determinada idéia ou produto é criativo, e se merece ser incluído ou não no domínio. Um 

exemplo, é o campo constituído por atores como curadores de museus, críticos, etc, 

relacionado ao domínio da arte. Se o campo for defensivo e estiver imerso em um sistema 

social que não apóia a criatividade, a probabilidade é que a idéia nova não seja aceita. O 

criador da idéia deverá tentar convencer o campo para inclusão desta no domínio, pois para 

que isso ocorra, é necessário que ela seja socialmente aceita. Em um determinado momento, a 

nova idéia poderá não ser aceita pelo grupo de experts do campo, o que não impede que sua 

aceitação ocorra em outro momento, pois os critérios de interpretação e julgamento dos 

experts do campo podem se alterar com o tempo (ALENCAR; FLEITH, 2003).  

Para Csikszentmihalyi, o que é mais importante não é quantos indivíduos estão 

trazendo novas idéias e buscando modificar os domínios, mas sim a receptividade do campo à 

inovação pretendida. Defende que para aumentar as contribuições criativas é necessário que o 

ambiente social ofereça condições favoráveis, como recursos, reconhecimento e 

oportunidades. Dessa forma, na compreensão do processo criativo, não se deve focalizar 

exclusivamente o indivíduo, mas a comunidade onde os indivíduos estão inseridos, pois será 

ela que permitirá ou não a expressão da criatividade.  O processo criativo não é um processo 

individual, mas de co-criação em domínios e campos, que sofre influência de fatores sociais, 

culturais e históricos (ALENCAR; FLEITH, 2003). 

Amabile considera que uma idéia, na forma de produto ou resposta, é considerada 

criativa quando for nova, tiver utilidade, e seja apropriada e de valor para a tarefa em questão, 

sendo esta última heurística, e não algorítmica. A partir dessa compreensão, Amabile compôs 

o modelo componencial de criatividade, onde busca entender como fatores de ordem 

cognitiva, motivacional, social e de personalidade exercem influência sobre o processo 

criativo (ALENCAR; FLEITH, 2003).  

Em sua teoria, Amabile (1997) destaca como principais componentes da 

criatividade individual ou da pequena equipe: expertise, habilidade de pensamento criativo e 

motivação intrínseca para a tarefa. Afirma a autora que a criatividade será maior quanto maior 

for o nível de cada um desses componentes, e que ela ocorre mais provavelmente quando as 

habilidades dos indivíduos coincidem com a sua motivação intrínseca.  

O expertise consiste no conjunto de caminhos cognitivos que podem ser usados 

para a realização de uma atividade ou solução de problema. Dentre seus componentes podem 

ser destacados: memória de conhecimento factual, proficiência técnica e talentos especiais no 
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domínio do trabalho em foco. A habilidade de pensamento criativo significa ter um estilo 

cognitivo favorável que permita ao indivíduo visualizar novas perspectivas sobre os 

problemas, uso de técnicas para investigação de novos caminhos cognitivos, e ter um estilo de 

trabalho persistente e enérgico. Características da personalidade como autonomia, 

autodisciplina, orientação para tomada de riscos, tolerância para ambigüidade, perseverança 

diante de frustrações, entre outras, são geralmente encontradas em indivíduos criativos. 

Entretanto, as competências criativas podem ser desenvolvidas pelo aprendizado e práticas de 

técnicas (AMABILE, 1997).  

De acordo com Amabile (1997), a motivação intrínseca é o componente que 

determina o que uma pessoa realmente irá fazer, enquanto que os componentes expertise e 

habilidade de pensamento criativo definem o que uma pessoa é capaz de fazer. A motivação 

intrínseca é aquela no qual o indivíduo está envolvido no trabalho por um profundo interesse 

e curiosidade, quando este lhe concede prazer e um sentido de desafio pessoal. É diferente da 

motivação extrínseca, onde o indivíduo é motivado pelo interesse de atingir uma meta que 

está além do trabalho em si, como uma premiação, ou um prazo a cumprir numa competição 

(AMABILE, 1997). 

Estudos têm demonstrado que a motivação intrínseca tem maior relação com a 

criatividade do que a motivação extrínseca. Também, pesquisas demonstram que, em certas 

condições, a motivação extrínseca combinada de forma sinérgica com a intrínseca, pode 

aumentar os efeitos positivos da motivação intrínseca sobre a criatividade, como por exemplo, 

a recompensa e reconhecimento por idéias criativas, definidas de forma clara nos objetivos do 

projeto. O que determina se a motivação extrínseca vai exercer influência positiva sobre a 

motivação intrínseca, influenciando a criatividade é: o estado emocional inicial do indivíduo, 

o tipo de motivação extrínseca utilizado e o tempo da motivação extrínseca (AMABILE, 

1997). 

Em seu modelo, Amabile (1997) considera que o ambiente social das 

organizações exerce influência significativa sobre a criatividade do trabalho, que se torna 

validada pelo julgamento social. Este ambiente de trabalho é fortemente influenciado pelo 

gerenciamento  em todos os níveis. Como formas de estimular a criatividade no ambiente de 

trabalho, Amabile sugere: estimular a autonomia do indivíduo, reduzindo o excesso de 

controle, e dando ênfase aos valores ao invés de regras; dar maior atenção a realizações, do 

que notas ou prêmios; proporcionar experiências que estimulem a criatividade dos indivíduos, 

evitando situações de competição, e estimulando o prazer de aprender, de questionar e ter 
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curiosidade; fazer uso de um feedback informativo; fornecer alternativas de escolha aos 

indivíduos; fazer com que as pessoas criativas sejam apresentadas como modelo  (AMABILE 

1983, 1989, e 1996 apud ALENCAR; FLEITH, 2003).   

Woodman et al.. (1993) realizam um estudo da criatividade sob o ponto de vista 

interacionista de Woodman e Schoenfeldt (1989, 1990), que sugerem que a criatividade é um 

processo complexo, produto do comportamento do indivíduo em uma dada situação. 

Influências sociais e de contexto podem incentivar ou inibir a manifestação do talento 

criativo. A criatividade do indivíduo é função de  

 
[...] condições antecedentes [...], habilidade e estilo cognitivos, fatores da 
personalidade, conhecimentos relevantes, influências sociais (como por exemplo, 
[...], recompensas sociais) e contextuais (como por exemplo, limitações de tempo, 
do ambiente e da tarefa) (WOODMAN et al., 1993, p. 295-296). 

 
Essa visão interacionista se estende aos demais níveis de organização social, 

sendo a criatividade a nível de grupo, dependente das diversas entradas criativas dos 

indivíduos, da interação dos membros envolvidos, das características do grupo, dos processos 

do grupo (como as abordagens de resolução de problemas) e das influências contextuais. Em 

um nível macro, o somatório das saídas criativas dos grupos, influenciados pelos fatores 

contextuais, compõe a criatividade organizacional (WOODMAN et al.., 1993).   

Rickards e Mogers (2000) consideram essa visão sistêmica e interacionista da 

criatividade proposta pelos autores acima citados, ao ressaltarem o fator “plataforma de 

entendimento”, discutindo que é necessário que exista entre os membros da equipe uma base 

de conhecimento construída socialmente, de forma que tendo uma compreensão aprofundada 

desse domínio, tenham condições de elaborar novas idéias e projetos. Dessa forma 

desenvolverão uma “visão compartilhada” a que se referem Rickards e Mogers (2000) no 

modelo MLC, que poderá ser excepcional ou criativa.  

Também, nessa abordagem contextual da criatividade, Rickards e Mogers (2000) 

consideram o fator “idéias próprias” como relevante para a performance criativa das equipes, 

destacando que para a manutenção dessa performance é necessário que as novas idéias sejam 

sustentadas pelo julgamento dos atores do campo, ou seja, que estes estejam convencidos que 

sua implementação terá sucesso, e dessa forma seja criado um comprometimento da equipe 

para com essas idéias.  

Assim como destacado por Amabile (1997), para Rickards e Mogers (2000), o 

ambiente social da organização tem forte influência sobre a criatividade, considerando o clima 
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organizacional como um fator relevante para a performance criativa das equipes. É preciso 

criar um clima positivo e apoiador, estimulando a motivação intrínseca para a tarefa.  

A resiliência proposta no modelo de Rickards e Mogers (2000) pode ser 

compreendida como uma habilidade do pensamento criativo, sob o ponto de vista de Amabile 

(1997), constituindo-se estilo cognitivo favorável à criatividade, assim como também os 

fatores “aprendizado vindo da experiência” e “ativação em rede”.  

O fator gerenciamento do conhecimento do MLC pode ser compreendido pela 

abordagem de Csikszentmihalyi como o fator domínio, que consiste no conhecimento 

acumulado e compartilhado no meio social. Quanto mais estruturado e integrado esse 

domínio, maior a probabilidade de obtenção do comportamento criativo das equipes, e de 

ocorrerem inovações. 

 

3.3.3  Liderança Transformacional  

 

A liderança transformacional é aquela em que os líderes conseguem motivar os 

seus colaboradores para alcançarem um desempenho além do esperado, colocando os 

interesses da equipe e organização acima dos seus próprios interesses (BASS, 1985; BURNS, 

1979). 

Bass (1985) define que a liderança transformacional é composta por quatro 

componentes comportamentais interrelacionados: a) motivação inspiradora: onde o líder 

desenvolve uma visão compartilhada, inspirando confiança, orgulho e respeito; b) estimulação 

intelectual: o líder promove a criatividade e inovação, provendo os subordinados com um 

fluxo estimulante de novas idéias, motivando-os para a busca de novas soluções; c) influência 

idealizada: onde o líder age como um modelo para os seus seguidores, fazendo uso de 

significados e estímulos para direcionar esforços e modelar comportamentos; e d) 

consideração individualizada: quando o líder atua como coaching e mentoring, delegando 

projetos para fomentar o aprendizado dos seguidores, e dando feedback contínuo.  

De acordo com Wang e Rode (2010), uma literatura relevante sugere que existem 

vários mecanismos por meio dos quais a liderança transformacional pode promover a 

criatividade dos funcionários: o líder leva os colaboradores a questionar suposições, desafiar o 

status quo e experiência, numa espécie de estímulo intelectual; fornecimento de critérios para 

as ações dos liderados, apoiando as iniciativas; emprego de inspiração motivadora, baseada na 

ênfase da importância da contribuição do subordinado para a organização, incentivando-os a 



58 
 

contribuir com idéias inovadoras; e aumento da motivação intrínseca, pelo estímulo das 

capacidades pessoais dos colaboradores, em termos de discernimento e responsabilidade. A 

motivação intrínseca é considerada elemento chave para a criatividade (AMABILE, 1988; 

SHAMIR et al., 1993; OLDHAM;CUMMINGS, 1996 apud WANG; RODE, 2010). 

Estudos em torno da liderança transformacional têm abordado mais sobre sua 

influência no desempenho individual do que no desempenho das equipes (DIONNE et al.., 

2004). DeGroot et al. (2000), realizando uma meta-análise sobre liderança carismática, 

eficácia do líder, desempenho dos subordinados, entre outras variáveis, levantaram resultados 

que sugerem que a liderança é mais eficaz em aumentar o desempenho do grupo do que o 

desempenho individual.  

No nível das equipes, a liderança transformacional tem o papel de definir e 

comunicar para o grupo uma visão, e ser capaz de motivar seus membros a direcionar seus 

esforços à essa visão compartilhada. Também contribuem para aumento dos níveis de 

identificação social, elevando a motivação da equipe para o alcance das metas, assim como 

repassam para ela uma confiança na sua capacidade de sucesso, conduzindo a níveis elevados 

de desempenho. A liderança transformacional promove ainda maior índice de coesão na 

equipe, o que facilita sua coordenação e aumenta a cooperação entre seus membros (WANG 

et al., 2011). 

De acordo com Dionne et al. (2004), pesquisas que relacionam liderança 

transformacional com aspectos de desempenho das equipes podem ser encontradas desde a 

década de 90, como a de Waldman (1994), Bass (1994), e Atwater e Bass (1994). Waldman 

(1994) investigou como a confiança no contexto da liderança transformacional proporcionou 

resultados positivos para os processos de inovação em equipe.  Bass (1994) discute sobre o 

uso da liderança transformacional para desenvolver as habilidades de tomada de decisão das 

equipes, e Atwater e Bass (1994) desenvolvem uma discussão conceitual sobre a influência da 

liderança transformacional sobre fatores como coesão da equipe e gestão de conflitos. 

Kearney e Gebert (2009) também pontuam que, desde esse período, crescem o 

número de estudos realizados em torno da liderança transformacional, assim como da 

liderança carismática. Conforme esses autores, a literatura tem destacado que a liderança 

transformacional causa efeitos positivos em fatores como o desempenho, motivação e 

satisfação dos liderados, inclusive, com maior superioridade do que o estilo de liderança 

transacional. Também, o estímulo à inovação tem sido destacado pelas teorias da liderança 

transformacional como uma função essencial da liderança, argumentando ainda que a 
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liderança transformacional é mais eficaz no exercício dessa função do que a liderança 

transacional.  

Contudo, explicam Pieterse et al. (2010), estudos empíricos em torno dessa 

questão ainda são escassos e inconsistentes, encontrando-se pesquisas que apresentam efeitos 

positivos e outras que apontam efeitos negativos. A contradição desses resultados pode 

indicar a necessidade de se utilizar de variáveis moderadoras para melhor compreensão e 

previsão de quando essas relações entre estilo de liderança e comportamento inovador são 

negativas ou positivas, ou seja, que a eficácia da liderança nessa relação é dependente de 

fatores do seu contexto.  

Afirmam ainda Wang e Rode (2010) que a grande maioria das pesquisas tem 

abordado os efeitos da liderança transformacional como livre do contexto, com modelos de 

pesquisa empírica que não consideram variáveis de nível organizacional ou de grupos de 

trabalho. No entanto, explicam Wang e Rode (2010) que pesquisas mais recentes têm buscado 

suprir essa lacuna, analisando a importância dos fatores contextuais no processo por meio do 

qual a liderança transformacional influencia determinados resultados comportamentais, como 

a criatividade, podendo esses fatores interferir negativa ou positivamente nesse processo. 

Teóricos do campo da criatividade já consideram os fatores contextuais organizacionais como 

relevantes para o processo criativo.  

Dentre os estudos que destacam os efeitos positivos da liderança transformacional 

sobre o desempenho criativo dos subordinados, podem ser destacados o de Ozaralli (2002), 

Jung, Chow, e Wu (2003), Shin e Zhou (2003), Jung et al. (2008), Gong et al. (2009), 

Gumusluoglu e Ilsev (2009), Pieterse et al. (2010), Zhang et al. (2011), 

Os resultados do estudo de Ozaralli (2002) sugerem que o empowerment pode ser 

uma importante ferramenta da liderança transformacional para promover um melhor 

desempenho de sua equipe. Relações positivas entre a liderança transformacional e o 

empowerment também foram encontrados nas pesquisas de Jung, Chow, e Wu (2003). Jung et 

al. (2008) constataram que o empowerment é um dos fatores moderadores da relação entre 

liderança transformacional e inovação.  

Gumusluoglu e Ilsev (2009) verificaram que o o empowerment psicológico é um 

mecanismo importante utilizado pela liderança transformacional para incentivar o 

comportamento criativo dos colaboradores, apresentando um efeito de mediação significativo. 

Pieterse et al. (2010) constataram que o estilo de liderança transformacional possui relação 

positiva com o comportamento inovador apenas quando o empowerment psicológico é alto. O 
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empowerment psicológico é “um estado psicológico que reflete uma orientação ativa em 

direção a um papel de trabalho” (PIETERSE et al., 2010, p. 612). 

Os resultados encontrados por Zhang et al. (2011) apontaram que o estilo de 

liderança transformacional tem relação positiva com a criatividade da equipe, enquanto o 

estilo de liderança autoritário tem relação negativa. As equipes de trabalho dirigidas por 

líderes autoritários têm menor eficácia coletiva e reduzido engajamento no compartilhamento 

de conhecimento. 

As pesquisas empíricas também destacam o suporte do clima organizacional 

(JUNG; CHOW; WU, 2003), o estímulo da motivação (SHIN; ZHOU, 2003) e aprendizagem 

(GONG et al.., 2009) como ferramentas utilizadas pela liderança transformacional para a 

promoção do comportamento criativo dos subordinados.  

Shin e Zhou (2003) constataram que a motivação intrínseca media parcialmente a 

relação entre a liderança transformacional e a criatividade. Gong et al. (2009) consideraram 

que a liderança transformacional constitui um fator crítico para o aprendizado dos 

empregados. Por meio do estímulo intelectual, a liderança transformacional define para os 

subordinados uma expectativa de criatividade, servindo de modelos criativos para eles, e 

contribuindo para que desenvolvam sua capacidade de elaboração de novas ideias. 

De acordo com Bass (1995), os líderes transformacionais podem ser diretivos ou 

participativos, autoritários ou democráticos. A liderança transformacional considera a 

contribuição da liderança transacional para a eficácia. Para Bass (1995), os melhores líderes 

são transformacionais e transacionais, e cita o presidente americano Franklin Delano 

Roosevelt como exemplo. Da mesma forma, Burns (1979) afirmava que deve haver um 

equilíbrio dos processos de mudança entre liderança transformacional e transacional.  

Rickards e Clark (2006) explicam que nas pesquisas empíricas feitas por Bass com uso do 

MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire), os resultados têm indicado que os líderes 

apresentam uma mistura de ambos os estilos de liderança, e que a liderança transformacional 

contribui para aumentar a eficácia da liderança transacional, mas não o substitui. 

 

3.3.4 Liderança Transacional 

 

A liderança transacional é aquela que “ocorre quando o líder recompensa ou 

disciplina o liderado dependendo da adequação do seu desempenho” (BASS; AVOLIO, 1994, 

p.4). Ela atua por meio de um reforço contingente que pode ter caráter positivo, com o uso de 
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recompensas contingentes, ou negativo por meio da gestão por exceção, em suas formas ativa 

e passiva (BASS; AVOLIO, 1994). Os líderes transacionais envolvem seus subordinados 

numa série de trocas ou barganhas visando o alcance dos objetivos da organização 

(STASHEVSKY; KOSLOWSKY, 2006).  

São, portanto, três fatores que caracterizam a liderança transacional: 1) 

recompensas contingentes: o líder provê os subordinados com recompensas materiais e 

simbólicas conforme tenham alcançado as metas propostas, seguindo seu papel específico e 

exigências da tarefa; b) gestão por exceção ativa: o líder exerce uma supervisão ativa do 

desempenho dos liderados para impedir as falhas antes que elas ocorram, tomando a ação 

corretiva necessária; c) gestão por exceção passiva: o líder realiza a ação corretiva apenas 

após a ocorrência de desvios e erros (WEI et al., 2010; BASS; AVOLIO, 1994). 

As recompensas contingentes são de eficácia razoável na motivação dos liderados 

para alcance do melhor desempenho, quando comparadas com os fatores da liderança 

transformacional. Já a gestão por exceção tende a ser mais ineficaz, apesar de necessária em 

determinadas situações (BASS; AVOLIO, 1994).  

No exercício rotineiro da gestão por exceção, o feedback dos líderes é negativo 

por iniciarem o contato com os subordinados apenas no momento de ocorrência das falhas. 

Apesar dessa ação ser um estímulo para que os subordinados busquem trabalhar com 

perfeição, e mantenham o status quo, não estimula o crescimento pessoal do indivíduo 

(BARBUTO JUNIOR, 2005).  

Dessa forma, esses líderes são limitados com relação à aplicação da delegação, 

utilizando-a mais para o atendimento dos seus propósitos do que para desenvolvimento do 

potencial dos seus liderados. A delegação como mera transferência de tarefas, algumas delas 

até indesejáveis, sem foco no desenvolvimento dos colaboradores, pode gerar ressentimento e 

falta de respeito dos seguidores com relação ao líder (BASS; AVOLIO, 1994). 

Isto posto, depreende-se que o foco desses lideres é corrigir um problema ou 

manter a conformidade para garantia da obtenção de resultados positivos (BASS; AVOLIO, 

1994). Os líderes transacionais são mais eficazes em circunstâncias previsíveis, quando 

elaborar um plano detalhado e satisfazer facilmente as necessidades dos colaboradores são as 

estratégias mais eficazes utilizadas para se evitar riscos. Dão mais ênfase aos limites do tempo 

e da eficiência, e ao controle do processo mais do que ao seu conteúdo (WEI et al., 2010).  
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Diferentemente dos líderes transformacionais que trabalham com a mudança da 

cultura corporativa, os líderes transacionais trabalham com a limitação dessa cultura (BASS; 

AVOLIO, 1994).  

Dessa forma, a literatura considera que a equipe dirigida por um líder transacional 

tem a sua liberdade restrita, existindo pouco espaço para a criatividade. Bass e Avolio (1994) 

afirmam que diversas pesquisas feitas em organizações públicas, educacionais, militares, sem 

fins lucrativos, industriais e comerciais, destacam os líderes transformacionais como mais 

eficazes e satisfatórios do que os transacionais. Contudo, uma proposição fundamental da 

teoria da liderança transacional-transformacional, descrita em Bass e Avolio (1994), é de que 

a liderança transformacional eleva o efeito da liderança transacional para o alcance do esforço 

extra e desempenho dos liderados. Como explicam Judge e Piccolo (2004), a teoria considera 

que os melhores líderes são transacionais e transformacionais, querendo dizer que os líderes 

eficazes são aqueles que conseguem exercer a liderança transformacional como um 

complemento da liderança transacional, para que os seguidores busquem não somente cumprir 

as expectativas solicitadas, mas também superá-las. 

A perspectiva acima descrita sugere, nas palavras de Judge e Piccolo (2004), que 

a liderança transformacional não consegue obter resultados positivos, sem a base da liderança 

transacional. Outra interpretação dessa perspectiva é que a liderança transformacional 

acrescenta algo mais à liderança transacional, mas o contrário não ocorre, sugerindo que se a 

liderança transacional obtém efeitos positivos é por conta da associação com a liderança 

transformacional. Judge e Piccolo (2004) questionam se não haveria algo de exclusivo da 

liderança transacional para a obtenção de resultados positivos. 

Wei et al. (2010) afirmam que o impacto da liderança transacional sobre o 

comportamento e desempenho inovadores é previsível, dado que o líder provê os 

subordinados com uma “fórmula” que leva ao sucesso, fundamentado no desempenho 

passado das tarefas e na utilização de métodos de natureza rotineira e previsível, o que pode 

inibir o comportamento criativo.  

Conforme esses autores, evidências de trabalhos anteriores confirmam essa 

conclusão, como o de Amabile et al. (1986). Porém, como explicam Shalley et al.  (2004), 

existem estudos com resultados que defendem posição contrária, o que demonstra que há 

pouco consenso entre os pesquisadores em torno da questão  

Amabile et al.. (1986), por meio do estudo de diferentes populações, e 

considerando diferentes tarefas criativas, recompensas, e espaços de tempo, constataram que 
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trabalhar com recompensas pode levar a decréscimos de criatividade. Esse decréscimo é 

mediado pela redução da motivação intrínseca para a realização da tarefa.  

Afirmam Amabile et al..(1986) que o efeito da recompensa sobre o 

comportamento criativo é semelhante a outras restrições extrínsecas, como vigilância, 

competição, expectativa de avaliação, e escolhas restritas. Explicam que vários teóricos 

anteriores já argumentavam que a motivação intrínseca pode ser prejudicada pelas restrições 

extrínsecas, em casos, por exemplo, em que se oferece uma recompensa e a tarefa é percebida 

apenas como um meio para se alcançar um fim extrínseco.  

 Estudos como o de Kruglanski et al. (1971) e Lepper et al. (1973) apresentaram 

pesquisas convincentes de que a percepção meio-fim entre a realização de uma tarefa e 

obtenção de recompensa pode reduzir a motivação intrínseca, o que não ocorre quando a 

recompensa não é vista como um fim. 

Entretanto, Eisenberger e Shanock (2003), fazendo uma revisão de experimentos 

publicados e teses de doutorado das últimas três décadas sobre a relação entre recompensa e 

motivação intrínseca, encontraram cinco trabalhos onde foi constatado que a recompensa 

aumenta a autodeterminação ou liberdade de ação percebida.  

Avançando nos estudos sobre o tema, Eisenberger e Shanock (2003) sugerem que 

se pode melhorar a motivação para a criatividade, criando uma expectativa de que a 

criatividade depende da recompensa. Propõem ainda que vincular a recompensa ao alto 

desempenho vai elevar o interesse intrínseco dos indivíduos pela tarefa, por desencadear uma 

percepção elevada da autodeterminação e competência.  

Ainda segundo esses autores, as pesquisas apontam que o impacto da recompensa 

sobre a criatividade dependerá da interpretação de quem vai realizar a tarefa, e apontam que o 

comportamento criativo pode ser aumentado quando ocorrerem as seguintes condições de 

recompensa:  

1) a recompensa é prometida de forma explícita para o desempenho criativo; 2) 
promete-se a recompensa para um desempenho não especificado, após a realização 
de treinamento preliminar com uma tarefa criativa; 3) após a recompensa pela 
criatividade sobre uma tarefa, uma tarefa subseqüente é designada sem a promessa 
de recompensa (EISENBERGER; SHANOCK, 2003, p. 127). 
 

Com base nesses estudos, Eisenberger e Shanock (2003) argumentam que nas 

situações em que o indivíduo é orientado de que a criatividade produz recompensa, esta 

contribui para elevar o seu comportamento criativo. Os autores sugerem que se todos os 

indivíduos são conscientizados de que a tarefa envolve criatividade, e alguns deles recebem 
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recompensa pelo comportamento criativo, então o impacto da recompensa sobre o 

desempenho criativo poderá ser distinguido dos efeitos informacionais.  

Sendo o uso das recompensas contingentes um dos fatores que caracterizam a 

liderança transacional, podemos dizer, conforme exposto, que os estudos que confirmam a 

existência de uma relação positiva entre o uso de recompensa e o comportamento criativo, 

apontam possibilidades de relações positivas entre a liderança transacional e a criatividade 

dos liderados, de acordo com a estratégia de “recompensa contingente” utilizada.  

Blanchard e Johnson (1985 apud BARBUTO JUNIOR, 2005) apontam a gestão 

de caráter transacional como um processo que cria fortes expectativas para os subordinados 

com relação ao desempenho desejado, informando-lhes sobre o que receberão em troca.  

3.4  Pesquisas científicas nacionais e internacionais sobre o Modelo de Liderança 

Criativa 

No âmbito internacional foram encontrados trabalhos empíricos que fizeram uso 

do modelo de liderança criativa de Rickards e Moger, destacando-se as pesquisas feitas por 

iniciativas dos próprios autores, e em parceira com outros pesquisadores, tais como em 

Rickards, Chen e Moger (2001), Al-Beraidi e Rickards (2003), e Al-Beraidi e Rickards 

(2006). A primeira pesquisa teve como finalidade a validação empírica do instrumento TFI, 

junto a 1.103 respondentes de equipes de trabalho européias, asiáticas e africanas.  

Na segunda pesquisa, foi realizado um estudo comparativo junto a profissionais 

que exerciam funções fiscais, de auditoria, e consultoria, na sede de uma importante empresa 

internacional na Arábia Saudita. Não foi encontrado desempenho criativo no âmbito das 

funções de auditoria e fiscais. Já para os profissionais colocados no departamento de 

consultoria foi identificado um clima mais positivo e resultados criativos. Na auditoria fiscal, 

e funções relacionadas, identificaram-se evidências quanto à possibilidade de aumentar a 

criatividade em benefício da organização, por meio de maior intervenção da liderança 

transformacional. Al-Beraidi e Rickards (2003) concluem que a falta de desempenho criativo 

no âmbito das funções de auditoria e de imposto não se dá devido deficiências individuais, 

pois os profissionais se encontram em semelhante patamar educacional. Sugerem que 

intervenções de liderança e de desenvolvimento da equipe poderão resolver qualquer "lacuna 

de criatividade" na equipe de auditoria e processos fiscais. 

Como terceira pesquisa, Al-Beraidi e Rickards (2006) prosseguem juntos, 

investigando a criatividade em equipes de contabilidade relacionadas aos processos fiscais e 

de auditoria (áreas funcionais de contabilidade mais regulamentadas), e de consultoria (área 
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funcional de contabilidade menos regulamentada). Foram escolhidos escritórios de 

contabilidade da Arábia Saudita que desenvolvem a prestação de serviços profissionais 

baseados em trabalho de equipe, o que totalizou a aplicação de 297 questionários em 34 

escritórios de contabilidade. Por meio da aplicação do instrumento TFI, em conjunto com o 

instrumento TCI - Team Climate Inventory (Inventário de Clima da equipe), de Anderson e 

West (1994), os autores testaram seis hipóteses, obtendo como resultados escores mais 

elevados de criatividade, motivação intrínseca, fatores de equipe criativa e de liderança 

transformacional nas áreas de contabilidade menos regulamentadas, do que nas áreas de 

contabilidade mais regulamentadas.    

No Brasil, pesquisas em torno do modelo MLC foram realizadas por Inácio Júnior 

(2002), Caetano Júnior (2002), Inácio Júnior, Gimenez e Caetano (2002), Ferreira, Gimenez e 

Ramos (2005), Gimenez e Inácio Júnior (2006), Cochia, Caetano Júnior, e Borges (2007), 

Gallon e Ensslin (2008), Mellatti et al. (2008), e Campos et al. (2009). 

Inácio Júnior (2002) investigou o nível de empreendedorismo e de liderança 

criativa dos proprietários-gerentes das empresas das incubadoras tecnológicas do estado do 

Paraná, procurando identificar a existência de associação positiva entre esses dois itens. A 

pesquisa abrangeu uma amostra de 38 empresas e 73 respondentes. O objetivo do estudo 

também englobou a verificação da confiabilidade e validade da versão em português dos 

instrumentos Carland Entrepreneurship Index – CEI e  do Team Factors Inventory – TFI. 

Dentre os resultados encontrados, foi verificada a existência de uma associação positiva entre 

o nível de empreendedorismo e de liderança criativa dos proprietários-gerentes. As análises 

estatísticas indicaram bons níveis de validade e confiabilidade para ambos os intrumentos 

analisados. 

Caetano Júnior (2002) realizou uma análise conceitual do modelo de liderança 

criativa (MLC) de Rickards e Moger, à luz das teorias de Max Black sobre modelos e 

metáforas, sendo analisados ainda os elementos centrais do modelo, a liderança e a 

criatividade, à luz da teoria de James MacGregor Burns e das plataformas de entendimento de 

liderança e criatividade de Tudor Rickards (1999). Logo após, realizou uma pesquisa 

empírica, aplicando o instrumento TFI do modelo junto a 38 empresas incubadoras 

tecnológicas do Estado do Paraná, totalizando 73 respondentes (proprietários-gerentes). O 

questionário TFI foi traduzido pelo método de backtranslation, de Craig e Douglas (2000).  

Conclui Caetano Júnior (2002) que o modelo MLC de Rickards e Moger é um 

modelo teórico, conforme as teorias de Max Black. Também, por meio da análise dos 
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elementos internos constitutivos do MLC, levantou hipóteses teóricas sobre o modelo que 

deverão ter sua validade verificada em estudos futuros. O estudo empírico nas empresas 

incubadoras permitiu a Caetano Júnior (2002) inferir que o instrumento TFI do modelo MLC 

pode ser utilizado para auto-avaliação em equipes criativas,- o que é também sugerido pelos 

próprios autores do modelo -, assim como para diagnosticar processos de liderança criativa. 

Uma importante constatação do autor foi a tendência dos respondentes em super-avaliarem as 

suas equipes de trabalho, demonstradas pelas altas pontuações nos fatores de liderança 

criativa. O autor sugere que os estudos subseqüentes dêem maior atenção a isto, buscando 

obter respostas de um maior número de membros por equipe investigada. 

Ferreira, Gimenez e Ramos (2005) se propuseram a responder quais as relações 

existentes entre empreendedorismo e liderança criativa, e as relações destes com o porte e o 

desempenho das organizações, e com a idade, gênero e grau de instrução dos pesquisados. A 

pesquisa abrangeu uma amostra de 83 empresas que comercializam materiais de construção 

na cidade de Curitiba-PR, sendo pesquisados 103 dirigentes e 203 funcionários. Os resultados 

apontaram que existe associação entre o índice de empreendedorismo e de liderança criativa. 

Não foi encontrada relação entre esses índices e o porte e desempenho das empresas. Ambos 

os índices não são influenciados pelo gênero, mas o são pelo grau de instrução do pesquisado. 

Já a idade exerceu influência apenas sobre o índice de empreendedorismo.  

Gimenez e Inácio Júnior (2006), por meio da aplicação do TFI junto a 73 

proprietários-gerentes de empresas residentes nas incubadoras tecnológicas do Estado do 

Paraná e 41 vindos de pequenas empresas prestadoras de serviços de Maringá, pretenderam 

realizar a validação do instrumento de pesquisa TFI no Brasil, com foco na quarta fonte de 

erro apontada por Craig e Douglas (2000) como passível de levar o pesquisador a falsas 

interpretações: o instrumento. A pesquisa anterior de Inácio Júnior (2002) focou na validação 

do TFI as fontes de erro respondente, situação e avaliador. A pesquisa de Gimenez e Inácio 

Júnior (2006) constatou que o TFI pode ser aplicado no Brasil, pois as análises estatísticas 

demonstraram bons níveis de confiabilidade e validade. 

Cochia, Caetano Júnior, e Borges (2007) objetivaram analisar a liderança em uma 

empresa concessionária de motocicletas de Maringá-PR, com 7 filiais que atendem a um 

mercado de 64 municípios do norte do Estado do Paraná. Os resultados da pesquisa 

permitiram identificar que predomina na empresa a liderança transformacional. 

Gallon e Ensslin (2008) focaram para a análise do potencial de liderança criativa 

em equipes de trabalho, as empresas catarinenses de base tecnológica (EBTs) incubadas. Da 
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população de 14 EBTs residentes no mês de julho de 2007, em uma incubadora catarinense, 9 

foram selecionadas intencionalmente para a pesquisa, abrangendo um total de 35 gestores e 

63 colaboradores. Os resultados permitiram inferir que todas as equipes de trabalho são 

criativas, tendo em vista que todas as EBTs estudadas se enquadraram na categoria “Equipe 

dos Sonhos”, tanto na percepção dos gestores como do colaboradores. 

Mellatti et al. (2008) realizaram pesquisa junto aos proprietários-dirigentes e 

gerentes/encarregados de pequenas, médias e grandes empresas do ramo industrial do Estado 

do Paraná, com o fim de investigar a associação entre o potencial empreendedor e de 

liderança criativa dessas organizações. A amostra do estudo compreendeu 128 empresas. Os 

resultados apontaram que existe uma associação positiva entre os índices de potencial 

empreendedor e o de liderança criativa, sendo ambos suscetíveis ao grau de instrução dos 

respondentes, mas não ao gênero. A variável idade exerceu influência no índice de 

empreendedorismo, o que ocorreu de forma diversa com relação ao índice de liderança 

criativa. Não foi encontrada associação entre os índices de empreendedorismo e liderança 

criativa com os fatores porte e desempenho da empresa. A maior parte das empresas 

estudadas se enquadrou na categoria “Equipe dos Sonhos”. 

Procurando analisar se um elevado potencial de liderança criativa está associado a 

um menor nível de estresse ocupacional, Campos et al. (2009) aplicaram o TFI e um 

questionário construído a partir do instrumento de medida para avaliação do estresse 

ocupacional de Paschoal e Tamayo (2004), junto a 200 alunos de graduação do curso de 

administração. Preferiu-se aplicar a pesquisa no ambiente acadêmico, para evitar qualquer 

influência do ambiente de trabalho nas respostas dos pesquisados. Os resultados apontaram 

que as equipes com elevado índice de liderança criativa apresentaram elevado estresse 

ocupacional.  

Esta seção apresentou o Modelo de Liderança Criativa (MLC) de Rickards e 

Moger (2000), constituído no âmbito da Abordagem da Nova Liderança, que destaca o papel 

do líder na condução da cultura organizacional. O levantamento bibliográfico em torno dos 

principais elementos do MLC demonstrou que o modelo de Rickards e Moger (2000) 

considera a visão sistêmica e interacionista da criatividade, e destaca a influência do ambiente 

social da organização sobre o desempenho criativo. O modelo revela proposições discutidas 

pelas literatura recente sobre equipes, a liderança transformacional e a transacional, o que faz 

constatar a natureza atualizada do instrumento de pesquisa por ele proposto. 

A próxima seção discutirá a metodologia de pesquisa utilizada neste estudo. 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 Método de pesquisa 

 

A metodologia de pesquisa pode ser definida como o processo no qual as questões 

de pesquisa serão operacionalizadas e medidas, para que os objetivos geral e específicos do 

estudo sejam alcançados (BREWERTON; MILWARD, 2001).  

Existem modos distintos de se conceber a realidade, que consistem nos 

paradigmas. Cada paradigma abrange diversas escolas de pensamento que consistem nas 

diferentes maneiras de se analisar uma realidade compartilhada (MORGAN, 2007). A escolha 

da metodologia de investigação dependerá das lentes ou paradigmas que se pretende usar na 

compreensão da realidade da pesquisa.  

Burrel e Morgan distribuem as perspectivas da teoria organizacional em um 

continuum, cujos extremos opostos são a abordagem objetivista e a abordagem subjetivista. A 

esses dois critérios, acrescentam dois outros: um relativo à ordem e outro relativo à mudança 

(VERGARA; CALDAS, 2007). Definem a partir disso, quatro paradigmas de pesquisa dos 

estudos organizacionais: 1) funcionalista; 2) interpretativista; 3) humanista radical; e 4) 

estruturalista radical (MORGAN, 2007).  

A perspectiva funcionalista que influencia os estudos organizacionais ainda nos 

dias de hoje (CLEGG E HARDY, 1998), não considera a interação entre a estrutura cognitiva 

do ator e os objetos de uma dada situação na determinação de seu significado. Nela o 

ambiente é tratado de forma objetiva, apenas como uma variável exógena, não sendo 

considerado seu aspecto subjetivo, no que concerne, por exemplo, aos processos sociais e 

culturais que influenciam a estrutura e o comportamento organizacional (PECI, 2003).  

O paradigma interpretativista considera que a realidade social é uma construção 

advinda da experiência subjetiva e intersubjetiva dos indivíduos, enfatizando como a 

realidade é socialmente criada e sustentada, e os processos que lhe provocam transformações 

(MORGAN, 2007). Nessa perspectiva, as organizações são representações complexas e 

subjetivas do meio social, uma construção que parte das intenções dos indivíduos, de forma 

individual ou coletiva (VERGARA; CALDAS, 2007). 

Tanto o paradigma funcionalista, como o interpretativista, se baseiam na crença 

de que existem uma ordem e padrão implícitos na sociedade (MORGAN, 2007). A primeira 

perspectiva é objetivista, e a seguinte é subjetivista (VERGARA; CALDAS, 2007). 
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O paradigma humanista radical acrescenta à visão do paradigma interpretativista 

que processos de natureza psíquica e sociais que alienam os seres humanos em relação às suas 

potencialidades podem influenciar o processo de construção da realidade. O que para o 

teórico funcionalista é compreendido como ordem social e liberdade humana, e visto pelo 

humanista radical como uma forma de dominação ideológica. O pesquisador dessa 

perspectiva procura compreender como os processos nos quais os indivíduos transcendem a 

alienação imposta (MORGAN, 2007). 

O estruturalismo radical, apesar de compreender a sociedade como uma força 

dominadora em potencial, compreende o mundo social como possuidor de estruturas reais que 

existem de forma independente da percepção e compreensão dos indivíduos. Ocorrem uma 

série de tensões e conflitos entre elementos antagônicos, que poderá gerar uma mudança 

radical no sistema vigente. Os pesquisadores dessa perspectiva discutem os modos de 

dominação utilizados pelos detentores de poder para controlar essas tensões. Possibilita, desse 

modo, compreender “como a estrutura de poder interna das organizações se liga às estruturas 

de poder da economia política mundial e como as divisões da sociedade em classes, grupos 

étnicos, homens e mulheres, etc, são evidentes no local de trabalho (MORGAN, 2007, p.26). 

O paradigma humanista radical e o estruturalismo radical são ambos relacionados 

à mudança, com a diferença que o primeiro possui uma abordagem subjetivista, e o segundo, 

uma abordagem objetivista (VERGARA; CALDAS, 2007). 

As pesquisas de caráter objetivista fazem uso de métodos quantitativos, visando 

compreender relações entre variáveis, estabelecer e testar hipóteses, definir amostras com 

critérios probabilísticos, usar instrumentos de coleta de dados estruturados e fazer uso de 

técnicas estatísticas para análise dos resultados, buscando a generalização (VERGARA; 

CALDAS, 2007).  

As pesquisas de natureza subjetivista buscam compreender o fenômeno do ponto 

de vista dos sujeitos da pesquisa, sendo as amostras intencionais ou escolhidas devido a 

questões como tipicidade e acessibilidade, a coleta de dados faz uso de técnicas pouco 

estruturadas, e a análise de dados é interpretativa (VERGARA; CALDAS, 2007). 

Para responder aos objetivos propostos deste trabalho, que tem como principal 

foco o estudo da Liderança, foi utilizada uma combinação da abordagem quantitativa e 

qualitativa de pesquisa, seguindo a reflexão de Bryman (1998; 2011) em torno das questões 

metodológicas e epistemológicas do estudo da liderança, e de Lewis e Grimes (2007) que 

defendem o uso da metatriangulação como estratégia que faz uso da diversidade 
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paradigmática para realçar facetas contraditórias, mas interligadas, do fenômeno em estudo. 

Lewis e Grimes (2007) defendem que a aplicação dessa estratégia gera maiores insights e 

criatividade. 

Lewis e Grimes (2007) explicam que a investigação multiparadigmática pode 

ocorrer em três abordagens: 1) revisões multiparadigmáticas; 2) pesquisa multiparadigmática; 

e 3) construção teórica multiparadigmática. No presente estudo, foi utilizada abordagem da 

pesquisa multiparadigmática, que consiste na utilização empírica de lentes paradigmáticas 

diferentes para a coleta e análise de dados, no caso, das abordagens quantitativas e 

qualitativas de pesquisa (objetividade/subjetividade).  

As pesquisas sobre liderança têm sido tradicionalmente realizadas com 

abordagem quantitativa, onde se busca compreender a relação das variáveis de liderança com 

medidas de resultados (BRYMAN, 1998; 2011). Bryman (2011) destaca resultados de 

pesquisas realizadas em periódicos de liderança, negócios e gestão, onde predominou a 

preferência dos pesquisadores pela abordagem quantitativa. 

 No entanto, a ênfase da Abordagem da Nova Liderança que trata o líder como um 

gestor de significados exige uma compreensão mais aprofundada do contexto e uma 

sondagem mais detalhada junto aos pesquisados sobre os objetivos e impactos envolvidos, o 

que é proporcionado pela abordagem qualitativa (BRYMAN, 1998). 

Pontua Bryman (1998) que apesar das pesquisas quantitativa e qualitativa serem 

diferentes abordagens de pesquisa, elas podem ser combinadas. A pesquisa qualitativa tem a 

vantagem de permitir que se faça uma abordagem da liderança pela visão dos líderes e 

liderados, e permite a visualização dos aspectos do contexto que afetam a atuação das 

lideranças.  

Aplicando-se as lentes de pesquisa quantitativa e qualitativa, se os resultados de 

cada abordagem de pesquisa forem contrastantes, eles deverão ser tratados como diferentes 

níveis de entendimento, representando os dados quantitativos os aspectos gerais da liderança, 

e os qualitativos, os comportamentos específicos (BRYMAN, 1998). 

 

4.2 Delineamento da pesquisa 

 

Quanto aos objetivos da pesquisa, a tipologia de estudo escolhida foi a de caráter 

descritivo. O estudo descritivo na concepção de Vergara (2000) tem a finalidade de descrever 

as características de uma população ou fenômeno, definindo e estabelecendo relações entre as 
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variáveis. Gil (1991) complementa, destacando que as pesquisas descritivas, além de 

identificar relações entre as variáveis também identificam a natureza dessa relação. Nesta 

pesquisa em especial, descreve-se a atuação da liderança e sua relação com o desempenho 

criativo da equipe.  

Quanto aos meios utilizados, este trabalho se caracteriza como uma pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. A pesquisa bibliográfica foi utilizada como etapa 

prévia para definição do problema da pesquisa, justificativa e construção do referencial 

teórico do estudo. A investigação bibliográfica envolveu fontes da literatura nacional e 

internacional, sendo priorizados os artigos de periódicos acadêmicos.  

Com a pesquisa documental foram consultados documentos das empresas e 

informações adicionais em seus sítios respectivos. No caso, documentos relacionados a 

programação das TVs e organograma, e na internet, informações complementares sobre o 

histórico das empresas.  

Trata-se de uma pesquisa de campo, pois como estratégia de pesquisa utilizou-se 

o estudo de casos múltiplos. Conforme Yin (2003), o estudo de caso permite que um 

fenômeno contemporâneo seja investigado dentro do seu contexto real, sendo sua aplicação 

ideal quando não estão claros os limites entre o fenômeno e o contexto.  O estudo de caso 

pode se concentrar em um ou mais casos, sendo a abordagem de casos múltiplos utilizada 

com a finalidade de replicar um único tipo de incidente em configurações distintas, ou para 

comparar casos diferentes (YIN, 2003). 

 Nesta pesquisa, o critério para seleção dos casos foi baseado no desejo de se 

destacar as diferenças de atuação das lideranças, sendo as unidades de análise escolhidas 

intencionalmente para produzir resultados contrastantes. Pretendeu-se investigar como o 

fenômeno ocorre em cada caso particular, por meio das interpretações de padrões 

determinados nos postulados teóricos. 

 

4.3 Unidades de análise 

 

Os níveis principais de análise em quaisquer pesquisas sobre lideranças são: o 

indivíduo, díades, equipes e as organizações. No nível do indivíduo, as pesquisas sobre 

liderança podem estar focadas em um líder ou liderado, e sobre como se pode distinguir 

líderes de seguidores. Ao analisar a liderança no nível das díades, ou grupos de duas pessoas, 
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o foco de estudo poderá se concentrar em díades, tais como superior e subordinado 

(YAMMARINO et al., 2005).  

No nível das equipes, a análise envolverá a relação entre o líder e seus 

subordinados. Como quarto foco de análise, temos os agrupamentos coletivos, que engloba 

departamentos, áreas funcionais, unidades estratégicas de negócios e organizações, podendo 

ser estudados com base na estrutura hierárquica ou pelo conjunto de expectativas 

compartilhados. Esses níveis também podem ser estudados em combinação ou 

simultaneamente, o que caracterizará uma abordagem multinível (YAMMARINO et al., 

2005). 

As unidades de análise deste trabalho são as equipes de telejornalismo da TV 

Jangadeiro, TV O POVO e TV Assembleia, todas situadas no município de Fortaleza, Ceará. 

Os critérios de escolha foram acessibilidade e a finalidade distinta das empresas que 

possibilitasse a geração de resultados contrastantes: a TV Jangadeiro é uma TV aberta, de 

caráter comercial; a TV O POVO é uma TV aberta, de caráter Educativo; e a TV Assembleia 

é uma TV aberta, Educativa e Estatal.  

4.4 Sujeitos da Pesquisa 

O objetivo geral da pesquisa procura, em essência, analisar a atuação da liderança 

para a promoção do comportamento criativo das equipes no contexto do telejornalismo. 

Busca-se alcançar essa compreensão a partir da visão de líderes e liderados, como sugerido 

por Bryman (1998). Os gestores pesquisados foram os diretores da TV, gerente de jornalismo, 

editores-chefes, chefes de redação, chefe de cinegrafistas, gerente de operações, e gerente 

técnico. No quadro 5, o perfil dos dirigentes entrevistados. Os liderados de cada equipe de 

telejornalismo consistiram nos produtores, editores de texto, cinegrafistas, editores de arte, 

entre outros profissionais envolvidos diretamente com a produção do telejornal.  

No quadro 4, é descrita a composição de cada equipe de TV, em termos de 

quantidade de líderes e liderados pesquisados. Para cada equipe, foi calculado um tamanho 

mínimo a ser pesquisado, para um nível de confiança de 90% e erro de 10%. 

Quadro 4 – Composição Numérica das Equipes de TV pesquisadas 

Empresa Líderes Liderados 
Amostra 
Mínima 
Calculada 

Amostra 
Pesquisada 

Equipe Total 

TV Assembleia 5 39 31 44 60 
TV Jangadeiro 11 27 27 38 50 
TV O POVO 5 23 28 28 63 
TOTAL 21 89 86 110 173 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 5 - Perfil dos Dirigentes Entrevistados nas Emissoras de TV 

Cargo Empresa Sexo Idade 
Tempo de 
Empresa 

Tempo no 
cargo 

Formação 

Diretor do 
Núcleo TV 

TV 
Assembleia 

Masculino 53 a 59  30 anos 5 anos 
Graduação em 
Administração  

Chefe de 
Redação 

TV 
Assembleia 

Feminino 44 anos 5 anos 4 anos 
Especialização em 
Ciências Políticas, 
Sociedade e Governo 

Chefe dos 
Cinegrafistas 

TV 
Assembleia 

Masculino 51 anos 6 anos 4 anos Ensino Médio 

Diretor de 
Operações 

TV  
O POVO 

Masculino 46 anos 11 anos 1 ano 
MBA em Gestão 
Empresarial - FGV 

Gerente 
Técnico 

TV  
O POVO 

Masculino 29 anos 5 meses 5 meses 
MBA em Gestão 
Empresarial - FGV 

Gerente 
Operacional 

TV  
O POVO 

Masculino 38 anos 14 anos 3 anos 
Especialização em 

Marketing 

Editora-chefe 
TV 

O POVO 
Feminino 33 anos 2 anos 7 meses Mestrado em Sociologia 

Gerente de 
Jornalismo 

TV 
Jangadeiro 

Feminino 32 a 38 6 anos 3 anos 
Especialização em 
Jornalismo Político 

Chefe de 
Redação 

TV 
Jangadeiro 

Masculino 32 a 38 
3 anos e  
6 meses 

1 ano e  
8 meses 

Graduação em Jornalismo 

Fonte: Resultados da Pesquisa 

4.5 Coleta de dados 

Como técnica de coleta de dados, primeiramente foram aplicados dois 

questionários de pesquisa com questões fechadas. O questionário fechado apresenta a 

vantagem da rapidez do preenchimento, necessária para a viabilidade do presente estudo. A 

aplicação do questionário foi efetuada com a presença do pesquisador para evitar o problema 

da tendenciosidade das respostas, decorrentes do problema da perda de controle (HAIR 

JÚNIOR, 2005).  

O primeiro questionário utilizado foi o instrumento de pesquisa do modelo de 

liderança criativa (MLC) de Rickards e Moger (2000), denominado TFI - “Team Factors 

Inventory” (Questionário de Fatores de Equipes – Apêndice A). Rickards e Mogers (2000) 

desenvolveram o Modelo de Liderança Criativa, procurando compreender a relação entre 

liderança, criatividade e desempenho das equipes. O modelo faz uso da Abordagem da Nova 

Liderança para compreender essa relação. 

Por meio da aplicação do seu instrumento TFI é possível analisar se as lideranças 

conseguiram criar as condições necessárias para elevar o desempenho criativo da equipe, que 

correspondem aos sete fatores do modelo de liderança criativa: 1) plataforma de 

entendimento; 2) visão compartilhada; 3) clima; 4) resiliência; 5) idéias próprias; 6) ativação 

em rede; 7) aprendizado vindo da experiência. O instrumento TFI permite distinguir as 

equipes com alto potencial criativo, daquelas com desempenho padrão ou esperado, e levantar 
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informações sobre o estilo de liderança adotado. Permite ainda identificar os resultados da 

equipe quanto à criatividade, produtividade e gerenciamento do conhecimento. O referido 

instrumento de pesquisa foi validado no Brasil por Inácio Júnior (2002) e por Gimenez e 

Inácio Júnior (2006), cujas análises estatísticas apontaram bons níveis de confiabilidade e 

validade para o instrumento. A aplicação desse questionário foi efetuada com os líderes e 

liderados das equipes de Telejornalismo da TV Jangadeiro, TV O POVO e TV Assembleia. 

O questionário TFI é composto por 12 variáveis a serem mensuradas: 1) 

plataforma de entendimento; 2) visão compartilhada; 3) clima; 4) resiliência; 5) ideias 

próprias; 6) ativação em rede; 7) aprendizado vindo da experiência; 8) produtividade; 9) 

criatividade; 10) gerenciamento do conhecimento; 11) liderança transacional; 12) liderança 

transformacional. Cada fator é medido por meio de três sentenças afirmativas, o que totaliza 

36. Uma variável dummy foi introduzida no questionário, referente à primeira sentença, 

apenas para focar a atenção do respondente, totalizando 37 itens.  

As sete primeiras variáveis, correspondem às estruturas benignas necessárias para 

que possam ser vencidas as barreiras que interferem na estruturação e alcance dos objetivos 

da equipe. As três variáveis seguintes são variáveis de resultado: produtividade, criatividade, 

e gerenciamento do conhecimento. As duas últimas correspondem ao estilo de liderança: 

transacional e transformacional. Por meio dos fatores “estilo de liderança”, Rickards e Mogers 

(2000) buscam identificar qual estilo associa-se à performance criativa. 

Cada sentença é respondida obedecendo a uma escala likert de 5 pontos (5= 

concorda fortemente; 4=concorda; 3=neutro; 2=discorda; 1=discorda fortemente). A maior ou 

menor presença dos sete fatores de equipes criativas coloca a equipe, segundo a escala de TFI, 

entre os valores de 0 a 5 pontos, contidos em 3 faixas: Vindos do Inferno (1 a 1,87), que não 

consegue atingir performance razoável; Equipe Padrão (1,88 a 3,10), que mantém uma 

performance dentro da expectativa; e Equipe dos Sonhos (3,11 a 5,00), que demonstra manter 

excelente performance.  

A próxima etapa da pesquisa foi a aplicação do segundo questionário com os 

gestores (Apêndice C), elaborado com objetivo de levantar as estratégias relacionadas a 

liderança transacional, de conformação do comportamento dos colaboradores aos objetivos da 

organização, e captar aspectos específicos do contexto relacionados ao poder e conflitos, 

atendendo ao segundo objetivo da pesquisa. O questionário foi estruturado com perguntas 

fechadas, com base na literatura, como detalhado no quadro 6. Cada sentença do questionário 
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foi respondida com escala likert de 5 pontos (5= muito alto; 4=alto; 3=médio; 2=baixo; 

1=muito baixo; NA= Não se aplica). 

Quadro 6 – Questionário “Aspectos Específicos do Contexto e da Atuação da Liderança” 

ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DO 
COMPORTAMENTO DA EQUIPE 

AUTORES 

Estratégias utilizadas pelas lideranças para conformar o 
comportamento dos colaboradores aos objetivos da 
organização: autoridade institucional, processo decisório, 
formalização de papéis e procedimentos, avaliação de 
desempenho, estratégias de comunicação, recompensas 
financeiras e não financeiras, e sanções. 

Bonner (2009), Santos e Nakalski (2008), 
Salas et al..(2008), Van Offenbeek e 
Koopman (1996), Drach-Zahavy e Somech 
(2001), Amabile (1998), Woodman et 
al..(1993), Wei et al.. (2010), Bass e Avolio 
(1994), Amabile et al.. (1986), Eisenberger e 
Shanock (2003). 

 
PODER E CONFLITOS 

 
AUTORES 

Relações de poder e conflitos entre os colaboradores, e 
relacionados à interferência institucional externa da rede de 
TV à qual as emissoras estão vinculadas. 

Daymon (2000), Hesmondhalgh e Baker 
(2008). 

Fonte: Elaboração do autor (2012). Adaptação da literatura. 

A terceira etapa da pesquisa foi a realização de entrevista semi-estruturada com os 

gestores da TV (Apêndice B). A entrevista semi-estruturada é aquela que adota um roteiro 

com perguntas gerais, que permitem ao pesquisador a flexibilidade de incluir perguntas que 

não estavam previstas. Essa abordagem traz a possibilidade de geração de informações novas 

e esclarecedoras, que irão contribuir para enriquecer os resultados da pesquisa (HAIR 

JÚNIOR, 2005). As entrevistas tiveram o objetivo de levantar as estratégias de atuação da 

liderança em geral e captar aspectos específicos do contexto, segundo quadro 7. As entrevistas 

tiveram duração máxima de 1 (uma) hora, sendo gravadas, e posteriormente transcritas. 

Quadro 7 – Entrevista Semi-estruturada “Aspectos Específicos do Contexto e da Atuação da Liderança” 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO AUTORES 
Características organizacionais: Razão social e fantasia; Ramo 
de atividade; Porte, Natureza e Faturamento Anual Médio; 
Histórico; Número de Funcionários; Missão, Visão, Valores; 
Organograma da organização; Composição funcional dos 
Telejornais; Grade de Programação da TV; Política Editorial; 
Rede de TV à qual está vinculada; Principais fontes de receita 
da empresa; Políticas de RH; Processo de produção dos 
programas. 

Wang e Rode (2010), Borner (2009),  
Becker et al.. (2011) 

DESEMPENHO DA EQUIPE AUTORES 
Percepção qualitativa dos gestores sobre o desempenho 
criativo das equipes 

Csikszentmihalyi apud Alencar e Fleith 
(2003) 

ESTRATÉGIAS DA LIDERANÇA AUTORES 

Identificar as estratégias específicas utilizadas pelos líderes 
para promover o comportamento criativo da equipe 

Liderança transformacional: Waldman 
(1994), Bass (1994), Atwater e Bass (1994) , 
Wang e Rode (2010), Wang et al.. (2011). 
Liderança Transacional: Wei et al.. (2010), 
Bass e Avolio (1994). 

Fonte: Elaboração do autor (2012). Adaptação da literatura. 
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4.6 Interpretação e análise de dados 

Para a análise quantitativa dos dados relativos à aplicação do instrumento TFI, do 

modelo de liderança criativa de Rickards e Moger (2000), foram utilizadas medidas da 

estatística descritiva  e a análise de correlação de Spearman, segundo abordagem de FAVERO 

et al. (2009) e Field (2009). De acordo com Favero et al.. (2009), para escalas de mensuração 

qualitativas, como a likert, deve-se utilizar da estatística não-paramétrica. Para a realização 

dessa análise, foi utilizado o software SPSS 19.0.  

Conforme estudo de Inácio Júnior (2002), os fatores do modelo de liderança 

criativa de Rickards e Moger (2000) são altamente interativos, ou seja, há uma característica 

de mutualidade que implica dizer que a equipe classificada como “equipe dos sonhos” obtém 

pontuação alta em todos os fatores, assim como a equipe classificada como “vinda do 

inferno” obtém pontuação baixa em todos os fatores. A correlação é uma medida de 

relacionamento linear entre as variáveis (FIELD, 2009). Neste estudo, foi aplicada a 

correlação bivariada, relacionando-se cada um dos sete fatores de liderança criativa, com as 

variáveis de estilo de liderança e resultado. A correlação também foi aplicada entre as 

variáveis de estilo de liderança e de resultado.  

O coeficiente de correlação de Spearman  é representado pela letra “r”. Quando o 

valor de “r” é +1, as duas variáveis em análise são positivamente correlacionadas entre si, de 

forma perfeita. Isso significa que os rankings mais altos de uma variável correspondem aos 

mais altos de uma outra.  Sendo o valor de “r” igual a -1, há uma relação perfeita negativa 

entre as duas variáveis, o que implica dizer que os rankings mais baixos de uma variável 

correspondem aos mais baixos de uma outra (FIELD, 2009). A análise foi realizada para uma 

significância de 5%. Para a interpretação do coeficiente de correlação de Spearman, utilizou-

se a abordagem de Santos (2007) que considera:  

Quadro 8 – Coeficiente de Correlação 

Coeficiente de correlação Correlação 
R = 1 Perfeita positiva 

0,8 < r < 1 Forte positiva 
0,5 < r < 0,8 Moderada positiva 
0,1 < r < 0,5 Fraca positiva 
0 < r < 0,1 Ínfima positiva 

0 Nula 
-0,1 < r < 0 Ínfima negativa 
-0,5 < r < -0,1 Fraca negativa 
-0,8 < r < -0,5 Moderada negativa 
-1 < r < -0,8 Forte negativa 
R = -1 Perfeita negativa 

Fonte: Santos (2007). 
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O segundo questionário, aplicado aos dirigentes, foi analisado somente com uso 

da média obtida por cada sentença. Dado o pequeno número dos respondentes desse 

questionário, não foi aplicado técnicas sofisticadas de estatística. As informações coletadas 

por meio desse instrumento são apresentados nos resultados qualitativos, pois no decorrer da 

sua aplicação, os gestores eram convidados a justificar a pontuação que concediam a cada 

sentença, o que foi gravado e transcrito. 

Para a análise dos dados de natureza qualitativa, relativos à aplicação das 

entrevistas, utilizou-se a análise de conteúdo temática (BARDIN, 2003). A análise de 

conteúdo temática é o procedimento metodológico utilizado para sistematizar, refletir e 

analisar as informações contidas nas entrevistas e nos registros de observação. A análise 

temática é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos (BARDIN, 2003).   

Para a realização da análise foi utilizado o procedimento indutivo, onde a análise 

dos dados possibilita estabelecer relações entre os resultados obtidos e as perspectivas teóricas 

que situam e orientam a investigação (BARDIN, 2003). Os temas definidos para a análise de 

conteúdo foram: 1) características da organização; 2) desempenho das equipes; 3) estratégias 

de liderança transacional: recompensas contingentes, gestão por exceção ativa e passiva; 4) 

estratégias de liderança transformacional: motivação inspiradora; estimulação intelectual; 

influência idealizada; e consideração individualizada; 5) poder e conflitos. 

As informações coletadas por meio da abordagem quantitativa e qualitativa foram 

trianguladas para discussão final dos objetivos do estudo, como orientado por Bryman (1998) 

e Lewis e Grimes (2007). 

 
Quadro 9 - Relação entre os Objetivos da Pesquisa, Categoria e as Questões dos Instrumentos de Coleta de Dados 
 

Objetivos 
específicos 

Referencial teórico Questões dos instrumentos de coleta 

Temas Autores 
Questionário  

1 
Questionário  

2 
Roteiro de 
Entrevista 

1 

Estilo de Liderança 
e Desempenho 
Criativo das 
Equipes 

Rickards e Moger (2000) Todas - 
Parte II,  
1 a 5 

2 

Características da 
organização 

Wang e Rode (2010),  
Borner (2009),  

Becker et al.. (2011) 
-  

Parte I, 
1 a 13 

Poder e Conflitos 
Daymon (2000), 

Hesmondhalgh e Baker 
(2008). 

- 21 a 32 - 

3 

Estratégias da 
liderança 

transformacional e 
transacional 

Waldman (1994), Bass 
(1994), Atwater e Bass (1994) 
, Wang e Rode (2010), Wang 
et al.. (2011). Wei et al.. 

(2010), Bass e Avolio (1994). 

- 1 a 20 
Parte II,  
3 e 5  

Fonte: Elaboração do auto (2012). 
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5  RESULTADOS QUALITATIVOS 
 

Nesta seção, serão apresentados e analisados os dados de natureza qualitativa, 

coletados por meio da entrevista semiestruturada e aplicação do segundo questionário com os 

líderes das TVs, com foco em aspectos do contexto e da atuação das lideranças de cada TV, 

conforme descritos no quadro 6 e 7 da metodologia.  

Na TV Assembleia, as entrevistas foram realizadas com o Diretor da TV e a 

Chefe de Redação da equipe de telejornalismo. A aplicação do questionário foi também 

realizada com eles, e com o Chefe dos Cinegrafistas. A entrevista na TV Jangadeiro foi 

realizada com a Gerente de jornalismo, e o questionário aplicado com ela e o Chefe de 

redação.  

Na TV O POVO, foram entrevistados o Diretor Geral de Jornalismo, o Diretor de 

Operações da TV, e a editora-chefe da equipe de jornalismo. O questionário foi aplicado com 

o Diretor Geral de Jornalismo, o Diretor de Operações da TV, a editora-chefe, o Gerente de 

Operações e Gerente Técnico. 

5.1 Características gerais  

 a) TV Assembleia  

A TV Assembleia é uma TV independente estatal, fundada em 7 de abril de 2006. 

Integra o organograma da Assembleia Legislativa, como “Núcleo de Televisão”, e é 

diretamente subordinado à sua Mesa Diretora (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO CEARÁ, 2012).  

O início da TV se deu com o programa “Repórter Assembleia”, um programa 

cultural, um jornal, o “Questão de Ordem”, e a transcrição da Sessão do Plenário, contando-se 

com cerca de 40 colaboradores. Hoje a TV tem 60 colaboradores, e 16 programas, entre eles 

dois telejornais, e o Repórter Assembleia. Às segundas-feiras são 16h40 min de programação, 

de terça a sexta-feira são 15h20min, e aos sábados e domingos são 18 horas. 

A TV não faz uso de fontes de receita, sendo suas necessidades supridas com os 

recursos públicos da Assembleia Legislativa. A contratação dos colaboradores se dá por meio 

da direção, que analisa o currículo e a atuação do candidato por uma semana, na produção ou 

na reportagem. As principais competências exigidas para os colaboradores são: interesse, boa 

vontade, agilidade, disposição e boa capacidade de relacionamento. 
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De acordo com o diretor e a chefe de redação, a TV Assembleia foi criada com a 

intenção de dar maior visibilidade às ações do Legislativo, e sua criação contribuiu para a 

mudança de postura dos deputados no plenário, na maneira de vestir, de se comportar, e na 

assiduidade. Os pronunciamentos são transmitidos ao vivo, e por meio da TV os deputados 

recebem o feedback dos eleitores. Existem, inclusive, telespectadores que assistem a reprise 

da sessão do plenário, à noite. Os deputados passaram a receber maiores cobranças devido à 

visibilidade que a TV deu às suas ações.  

O principal produto jornalístico da TV Assembleia é composto pelos assuntos da 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, os fatos políticos, e que tenham repercussão na 

sociedade, como as ações do governo. 

Todas as sessões do plenário são cobertas ao vivo, não sofrendo edições, de 

acordo com o diretor e a chefe de redação. Também não existem edições de eventos cobertos 

no plenário que sejam gravadas ou transmitidas ao vivo. A chefe de redação explica que isso é 

bastante positivo, pois a Assembleia Legislativa por ser vitrine para os outros, sempre ficou 

refém das notícias externas veiculadas sobre ela, e com a criação da TV, esse problema foi 

resolvido, deixando mais claro para o telespectador o contexto geral dos fatos. As edições são 

realizadas apenas nos programas da TV.  

Conforme o diretor, o segundo produto da TV são os programas de natureza 

cultural, que geralmente recebe contribuições da comissão técnica de Cultura e Esportes da 

Assembleia. E o terceiro produto da TV são os programas de natureza histórica, onde se 

procurar resgatar, principalmente, a história cearense, como o programa “Ceará, Terra e Gente 

que faz história”. A inclusão desses dois produtos visa diversificar a programação. 

A redação da TV abriga, portanto, três núcleos. O primeiro é o núcleo de 

produção do cotidiano, onde são produzidos os dois jornais, o Questão de Ordem, e o Plenário 

em Pauta. Há o núcleo de identidade cultural que produz um programa semanal, apresentado 

aos sábados. E o terceiro núcleo é o de documentário que produz: o Repórter Assembleia; o 

Perfil; e o Ceará, Terra e Gente que faz história. Todos esses núcleos têm coordenadores que 

são vinculados à chefia da redação. A TV conta ainda com três ilhas de edição de imagem, um 

estúdio para gravação de programas, e um Master. Há também um arquivo, onde é feita a 

guarda do que é produzido, por meio de computador e DVD. 

Explica o diretor da TV, que a linha editorial da TV Assembleia é determinada 

pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, sendo repassada verbalmente ao coordenador 

de comunicação da Assembleia, e deste ao Diretor e chefe de redação da TV. A linha editorial 
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vai variar conforme a mesa diretora atuante, tendo cada uma delas sua identidade. Algumas 

são bem abertas, tendo uma visão de que não se deve esconder nada, não dando limite para a 

quantidade de vezes que determinado fato pode ser mostrado na TV. Já outras mesas diretoras 

são mais limitadoras. O Diretor acredita que essa variação não é positiva para a atividade que 

coordena, mas a TV tem obrigação de seguir a linha determinada por cada mesa. 

b)  TV Jangadeiro 

A TV Jangadeiro é uma emissora de TV aberta, comercial, cuja atividade 

principal é a veiculação de informações regionais, nacionais e internacionais de interesse do 

público cearense, via mídia televisiva. Oferece uma programação voltada para a informação e 

o lazer, composta por 15 programas (JANGADEIRO ONLINE, 2012, a). Os programas de 

cunho jornalístico são: Giro das Ruas, Ceará Notícias (fatos que são destaque no interior do 

Estado), Jangadeiro Esporte Clube, Barra Pesada, Jornal Jangadeiro 1ª Edição, Jornal 

Jangadeiro 2ª Edição, e Primeiro Plano (JANGADEIRO ONLINE, 2012, b). 

A atuação da TV Jangadeiro é regional, envolvendo cerca de 154 dos 184 

municípios do Estado do Ceará, sendo afiliada a rede televisiva SBT. Trata-se de uma 

instituição de pequeno porte, com 22 anos de existência, e quadro funcional de 210 

colaboradores. O nível de escolaridade predominante na empresa é o médio, sendo 65% dos 

funcionários do sexo masculino. Na TV Jangadeiro, a equipe de produção dos telejornais se 

concentra no setor de jornalismo da referida empresa, composto por 50 funcionários, todos 

graduados na área de jornalismo, sendo 12 líderes e 38 liderados.  

Entrou em operação em 1990 como afiliada da TV Bandeirantes, sendo pioneira 

na oferta de programação regional, onde tinha como foco a cultura e os fatos que eram notícia 

no Ceará. Em 1999, a Jangadeiro se tornou afiliada da Rede SBT, cuja audiência contribuiu 

para o crescimento da TV Jangadeiro em termos de programação, audiência e qualidade 

(JANGADEIRO ONLINE, 2012, b). Recentemente, está se tornando afiliada da Rede 

Bandeirantes de Televisão, e a partir de 1º de março de 2012 transmitirá o sinal da Band com 

uma grade de programação local e nacional (BAND, 2012). 

A TV Jangadeiro busca estar mais próxima do público por meio de projetos como 

“Jangadeiro Comunidade” cujo foco é valorizar a cultura nos bairros e auxiliar as 

comunidades em seus problemas. Também, por meio do Portal do Sistema Jangadeiro, 

oferecendo ao público um canal de denúncia e a prestação de serviços diversos 

(JANGADEIRO ONLINE, 2012, b). 
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c) TV O POVO 

A TV O POVO é uma televisão educativa, de fins não lucrativos, pertencente à 

Fundação Demócrito Rocha, e afiliada da TV Cultura. A empresa atua tanto na TV aberta 

(canal 48), como na TV fechada (Canal 11, TV Show) e (Canal 23, Net Fortaleza). É uma TV 

nova, com 4 anos de existência, tendo sido inaugurada em 9 de julho de 2007, com o 

programa Grande Jornal, com programação de 2 horas e ao vivo.  

Hoje a empresa conta com 20 programas de produção própria, com 37 horas por 

semana de exibição de programas inéditos, e 43 horas semanais de reprise. É uma empresa de 

pequeno porte, com um faturamento de 6 milhões, que conta com três fontes de renda 

principais: 1) conteúdo de marca; 2) apoio cultural; e 3) rotativo: anúncios apresentados nos 

intervalos da programação.  

O Diretor de Operações da TV apresentou o seguinte organograma da 

organização: 
 

 
Figura 2 – Organograma TV O POVO. 

Fonte: TV O POVO (2011). 

 

A TV O POVO possui atualmente 104 funcionários, onde todas as gerências têm 

curso superior e/ou podem estar cursando pós-graduação. A programação da TV abrange 17 

programas. Destes, sete programas são de cunho jornalístico: Stúdio News, Grande Debate, 

Coletiva, Jogo Político, Vertical S/A, É Gol, e Trem Bala. Esses programas específicos são 
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planejados e executados pelos colaboradores do setor CJOP – Central de Jornalismo O POVO 

(Equipe Redação/jornalismo), em parceria com alguns membros dos setores: CPOP – Central 

de Produção O POVO (Equipe Redação/Produção), Gerência Técnica (Equipe Técnica), e 

Gerência de operações (Produção executiva, Edição de Imagem e arte, Switcher e Master, 

equipe externa e motoristas).  O CPOP – Central de Produção O POVO (Equipe 

Redação/Produção) é responsável pelos dez programas restantes. Segundo o Diretor da TV, 

em breve o CJOP e o CPOP comporão uma equipe única. 

5.2 Processo de produção dos programas 

a) TV Assembleia 

Toda sexta-feira, a TV Assembleia recebe um calendário das atividades da 

Assembleia Legislativa da semana seguinte, por meio do qual é feito um planejamento prévio 

da cobertura das audiências. A Coordenação das Comissões Técnicas da Assembleia 

Legislativa é quem repassa o calendário das atividades da casa. A Câmara Municipal de 

Fortaleza também envia sua programação de atividades, e a produção da TV decide o que irá 

aproveitar para os seus programas, ou seja, a chefe de redação verifica se há necessidade de 

mandar uma equipe da TV para cobrir uma atividade específica. 

As reuniões da equipe de produção dos programas são realizadas dentro da 

própria sala de redação. A chefe de redação define as pautas dos programas em conjunto com 

a equipe. Em seguida, cada produtor vai bater sua pauta. Se o produtor não for muito 

experiente, a chefe de redação faz a correção da pauta, e dá as diretrizes do resultado que 

deseja. A chefe de redação sempre acompanha as atividades dos novos produtores, até que se 

acostumem com o ritmo e qualidade desejados para a atividade. Depois de preparada a pauta, 

o repórter vai para a rua, volta trazendo a matéria, redige o texto da matéria, e o repassa ao 

editor de texto para ser revisado. Logo após, as imagens e texto da reportagem vão para a ilha 

de edição, onde é preparado o VT. 

Há duas editoras de jornais, uma pela manhã, e outra à tarde. A Chefe de Redação 

repassa para a editora da manhã as pautas do dia. A editora da tarde chega, e dá continuidade 

ao trabalho da primeira editora, organizando os scripts e fazendo as cabeças das matérias.Sua 

atividade vai encerrando mais ou menos seis horas da noite, horário em que imprime os 

scripts, e os envia para a apresentadora do jornal, e outra para o máster. O jornal vai para o ar 

às 18h50min para as 19hs da noite. Há equipe está dividida em dois turnos, pela manhã e a 

tarde. 



83 
 

b) TV Jangadeiro 

 Conforme entrevista com a Gerente de Jornalismo, na TV Jangadeiro as 

principais funções presentes na equipe de jornalismo são: repórter, edição, produção, redação 

de portal, chefia de reportagem, chefia de redação e gerência de jornalismo. A ponta é o 

repórter, que é quem vai à rua captar a informação, mas ele não sai sem uma pauta. Quem faz 

essa pauta é o produtor, que geralmente não sai da empresa, mas pode sair para fazer uma 

investigação. Geralmente fica na empresa, recebendo as informações que formarão as novas 

notícias por meio de ligações, ou releases de assessorias de imprensa (por exemplo, o BNB 

informa que está fornecendo uma nova linha de crédito), ou pela observação das matérias de 

nível nacional a partir da qual se pode gerar ideias de notícias aplicadas no Ceará.  

Dada essa natureza de atividade, a chefia incentiva constantemente os produtores 

a se manterem atualizados, lendo revistas, assistindo o conteúdo apresentado pelos outros 

jornais, investigando qual a tendência de notícias, o que esses jornais estão fazendo, para que 

eles consigam formular novas ideias. Os produtores elaboram a pauta, com as ideias que 

surgirem, e a entregam para o repórter.  

Contudo, o repórter tem autonomia de mudar a pauta, constatando, por exemplo, 

que a pessoa que ele vai entrevistar não é a ideal para o assunto definido pela pauta. Após 

feita a matéria pelo repórter, esta deverá ser apresentada para o editor-chefe do jornal, antes 

de ser gravada. Ele liga para o editor de texto durante a elaboração da matéria para perguntar 

se o texto a ser inserido na matéria está bom ou não, para ver se tem erro de português, como 

erro de concordância, entre outras correções. O editor de texto é quem vai ter o trabalho de 

transformar 60 minutos de entrevista em 2 minutos, fazendo o enxugamento da matéria para 

um curto espaço de tempo. 

O editor-chefe do jornal é a pessoa responsável pela linha editorial, para 

determinar o que vai abrir no Jornal, onde vai colocar matéria sobre esporte, política, etc, 

modelando como o Jornal vai ser apresentado. Ele é que determina como vai ser o Jornal, 

repassando isso para os produtores irem atrás das informações. O editor-chefe troca ideias 

com o chefe de reportagem que é o chefe dos produtores, e chegam juntos à conclusão sobre o 

que deve ser apresentado no jornal em termos de conteúdo. 

Todo dia, depois da programação (que oficialmente é de 11hs às 14hs), é feita 

uma reunião denominada reunião de convergência, onde se reúnem as equipes de cada jornal 

de TV veiculado (um total de 7 jornais), do Portal da TV e da Rádio, onde são discutidos 

acertos, erros, o que vai ser feito nas próximas programações, e a linha editorial a ser seguida. 
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Dessa forma, todos têm conhecimento do que cada um vai fazer, do que está faltando para 

cada equipe em termos de melhoria, e a direção a ser seguida por cada uma delas (só 

participam os líderes de cada processo, como o chefe de reportagem, redação, etc).  

Além dessa reunião, há uma reunião semanal do Barra Pesada, ou de cada jornal 

apresentado, onde participam também repórteres, editores, cinegrafistas, ou seja, toda a 

equipe participa (geralmente às sextas-feiras). São realizadas também reuniões da gerência de 

jornalismo com os produtores em outro dia. 

 Apesar de sempre haver uma pré-programação ao início de cada dia, essa 

programação pode mudar, de acordo com o acontecimento inesperado e importante que surja. 

Acima dos chefes de reportagem, dos editores-chefes e do coordenador do portal, está o chefe 

de redação, que fará o controle de todos esses processos, buscando acompanhar o que cada 

programa está dando, o que cada repórter está fazendo, chamando a atenção deles quando 

uma matéria sai errada, por que não abriu um programa com determinada matéria, etc. A 

pauta é sempre preparada na véspera, ou com dois dias de antecedência, porém, algumas 

matérias são preparadas com antecedência obedecendo a programação de datas importantes 

nacionais. 

Acima do chefe de redação tem a gerência de jornalismo, que cuida da parte 

administrativa do setor: processos de contratação, demissão, férias e demais questões 

burocráticas. A gerência é quem define a linha editorial da TV, pois é ela que sabe junto aos 

donos da empresa o que pode ou não sair nas programações. As chefias acompanham o 

desempenho de seus colaboradores e repassam para a gerência de jornalismo: “...aquela 

produtora não funciona, vamos ter que procurar outra pessoa,...”, daí a gerência afirma a 

necessidade de se construir uma relação de confiança com essas chefias para que o processo 

ande. 

A empresa possui recursos humanos, que cuida do processo de seleção e 

contratação, feito em parceria com a gerente de jornalismo, que acompanha a pessoa durante 

três dias ou uma semana, para avaliar se a pessoa tem a capacidade que ela deseja, e depois 

encaminha seu aval para o RH. Quem decide se determinada pessoa vai ser contratada ou não 

é a gerente de jornalismo, não o setor de RH.  Para a gerente de jornalismo: “Bom jornalista 

tem que saber escrever, entender bem o português, ter uma boa fluência verbal, saber uma 

outra língua como o inglês, e saber trabalhar em equipe”. 
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c) TV O POVO 

Na experiência do Diretor de Operações da TV O POVO com sua equipe, a 

produção dos programas inicia com a reunião de pauta. Sendo a pauta aprovada, o processo 

pode seguir dois caminhos, dependendo se o programa for entrevista em estúdio ou 

reportagem externa. A seguir, o fluxograma do processo de produção de programas da CJOP 

– Central de Jornalismo O POVO (figura 3).  
 

 

 
Figura 3 – Fluxograma do CJOP – Central de Jornalismo O POVO. 

Fonte: TV O POVO (2011). 

Para o Diretor de Operações da TV O POVO, a produção dos programas inicia 

com os produtores, que são as pessoas encarregadas de produzir a matéria, que desenvolvem 

as ideias, agendam as entrevistas, e que estão presentes nas reuniões definindo a pauta. 

Depois de aprovada a pauta e definida suas linhas gerais, o produtor vai tratar de agendar as 

entrevistas com as pessoas, e preparar o que o repórter vai fazer.  

Os produtores não são chefes, mas sim parceiros dos repórteres, parceiros 

fundamentais que preparam a pauta a ser entregue ao repórter, com explicações sobre a 

matéria, o foco da matéria, objetivos, quem ele deve ouvir, sugestões de imagem a serem 



86 
 

capturadas, agendamentos (por exemplo, o produtor pede autorização do shopping Center 

para o repórter poder entrar), e então o repórter recebe essas informações, e compartilha as 

mesmas com o cinegrafista e o assistente/motorista. Toda equipe de reportagem tem três 

pessoas, o assistente, o cinegrafista e o repórter.  

Os membros da equipe de reportagem conversam sobre a matéria a ser feita, “olha 

a matéria é essa, tem que começar por tal lugar, pegar tal informação...”, logo após, saem a 

campo, e vão executar a reportagem, colher as imagens, os depoimentos, preparar o texto, 

entre outras ações, para ao final, voltar para a redação com o material da reportagem.  

A partir desse material o repórter vai escrever o texto (isso se ele já não estiver 

escrito no caminho de volta no carro), enquanto isso as imagens vão sendo tratadas pelo editor 

de imagem, que é quem cuida de montar o VT que é o vídeo-tape. Ao mesmo tempo, o editor 

de imagem trabalha com o editor de texto, que é quem vai aprovar o texto escrito pelo 

repórter. 

 Juntos, esses editores vão escrever a “cabeça” do programa, que é o que o 

apresentador lê antes de começar o VT; vão “esqueletar” o VT, especificando, por exemplo, 

que ele deve iniciar com determinada trilha sonora, seguindo com a entrevista com sujeito 

“X”,  depois vai ter um “off” (quando é ouvida apenas a voz do repórter, mas ele não 

aparece), em seguida devem aparecer apenas imagens, ou seja, a montagem de como o 

programa será apresentado aos telespectadores, processo esse que é acompanhado pelas 

chefias, que são a coordenadora de produção e a editora chefe. Depois de tudo pronto, o 

material é repassado para o apresentador, que vai apresentar o telejornal chamando os VTs, as 

reportagens. 

 

5.3 Criatividade e barreiras ao desempenho criativo 

 

A perspectiva da gerente de jornalismo da TV Jangadeiro sobre a criatividade na 

mídia televisiva pode ser sintetizada nesse depoimento:  “Todas as empresas de comunicação 

fazem jornal: como fazer um jornal diferente? Todas essas empresas buscam se destacar uma 

das outras da forma mais interessante possível.”  Ser criativo para a gerente de jornalismo é 

enfatizar o que é importante para a comunidade local, é fazer uso das mídias sociais para 

promover maior interação com os telespectadores dos programas, é deixar o telespectador 

com a impressão de que estão fazendo o programa junto com a TV, é ser desse modo uma TV 

pioneira, buscando sempre estar um passo a frente das demais emissoras. 
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Indagada sobre as barreiras ao desempenho criativo da equipe, a gerente de 

jornalismo preferiu tratá-las como desafios. A gerente apontou a própria infraestrutura da 

empresa como um desafio, por ser pequena, se comparada a outras TVs com estruturas 

melhores. Outro desafio era que a Rede SBT a qual a TV Jangadeiro estava vinculada trabalha 

mais com entretenimento do que com jornalismo, diferentemente dela cujo foco maior é o 

jornalismo.  

Para a chefe de redação da TV Assembleia, a criatividade na produção do 

telejornal consiste em aprofundar a discussão, mostrando um olhar diferente sobre o fato, e 

não apenas apresentar o fato. Cita o exemplo da cobertura feita por sua equipe em torno da 

inauguração do segundo conjunto habitacional “Minha casa, minha vida”. A matéria não falou 

apenas da inauguração, mas abordou quando foi lançado o projeto, qual foi a promessa dada 

pelo projeto, como tem sido os seus resultados e quais são as perspectivas futuras. Identificar 

todos os fatores envolvidos na notícia é uma forma de evitar que ela seja óbvia demais.  

Indagado a respeito da criatividade nos telejornais, o diretor da TV Assembleia 

afirmou que existe ainda um atrelamento dos jornalistas de sua equipe com o que é feito nas 

TVs Comerciais, explicando que eles não consideram, como gostaria, as peculiaridades da TV 

onde trabalham. O diretor acredita que os jornalistas poderiam inovar muito mais se 

considerassem essa questão, de forma que não ficassem presos a um padrão quase que global 

de rotinas jornalísticas. Afirmam que novas possibilidades, até inovadoras, podem estar sendo 

desperdiçadas por conta desse atrelamento às normas da profissão:  

 
[...] eles poderiam se soltar mais, sair um pouco mais do comum do dia a dia. Então 
eu não acho que há uma criatividade maior. Só em mostrar o legislativo é uma 
criatividade, mas que já deixou de ser, pois em outros estados já se está fazendo isso. 
[...] Detalhar o fato, buscando assuntos relacionados, indo atrás do que a legislação 
diz, etc, não é ser criativo, pois isso as demais TV de cunho legislativo também 
fazem.   
 

Sobre no que consiste um telejornal criativo, o diretor responde: 
 

[...] não saberia dizer, pois não consigo enxergar ainda diferença nisso. Por exemplo, 
existem padrões de uma matéria ter 2, 3 ou 4 minutos, pois depois disso fica 
cansativo....será que é? [...] acredito que no contexto da nossa TV não teríamos 
problemas com essa questão do tempo, o jornal poderia durar 5 minutos ou mesmo 
meia hora, se o tema for envolvente. A nossa TV não tem interferência comercial 
que influencie na determinação do tempo. [...] poderíamos esgotar a matéria, 
dissecá-la, dando maior profundidade à questão. [...] quem está assistindo a TV 
Assembleia é uma pessoa que quer assistir a TV Assembleia, não é aquela que está 
só de passagem [...]. 

Dessa forma, o diretor da TV acredita que uma das barreiras ao desempenho 

criativo das equipes é a própria formação do jornalista, que já vem com um padrão de trabalho 
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definido, e que falta à sua equipe uma maior ousadia para que não se prenda tanto a rotina. 

Outra barreira são as limitações técnicas, de estrutura física e de aquisição de material, 

trazidas pelo fato da TV depender de recursos públicos, como colocado pela chefe de redação.  

A chefe de redação aponta ainda a própria variação da mesa diretora como um 

fator negativo para o desempenho da equipe, que faz variar também as diretrizes que deve 

seguir. A permanência de pessoas com baixo comprometimento na TV, que não se empenham 

pelo alcance crescente de melhores resultados, também tem prejudicado o desempenho da 

equipe. A respeito das rotinas jornalísticas, a chefe de redação afirma que a rotina do dia a dia 

melhora o resultado final do trabalho, à medida que o indivíduo se aperfeiçoa no processo, e 

não se acomoda. 

Sobre o que consiste um telejornal criativo, o Diretor da TV O POVO respondeu: 

Jornalismo é, essencialmente, uma indústria de transformação, com matéria-prima 
gratuita, infinita, e produto final intangível, abstrato. Inteligência, treinamento, 
preparo, experiência, conhecimento, inquietação, curiosidade, verificação, 
criatividade e inovação são, portanto, alguns dos requisitos essenciais do “fazer 
jornalístico”. Ao mesmo tempo em que se trata de uma indústria, com rígidos 
horários de “entrega de produtos” e com toda uma cadeia produtiva, se trata também 
de nunca repetir o conteúdo do produto em si. Ou seja, faz-se todos os dias um 
mesmo produto, ainda que completamente diferente do anterior e do posterior. 
Assim, ser criativo e inovador em telejornalismo é fugir dos clichês, é usar menos 
fórmulas e mais material investigativo, exclusivo, é aprimorar sempre a clareza, a 
precisão, apresentar textos e imagens envolventes, sem serem apelativos, é buscar 
novas abordagens de temas recorrentes, é aguçar o olhar por novos ângulos, é tatear 
novos caminhos de como “costurar” uma informação, é surpreender os 
telespectadores e prender sua atenção, sempre contribuindo para o desenvolvimento 
econômico, educacional e cultural de toda a sociedade que sintoniza a TV O POVO. 

 

Ainda sobre a criatividade do telejornal, o Diretor da TV O POVO afirma que é 

um erro acreditar que normas de procedimento ou rotinas bem traçadas, inibam a criatividade. 

De acordo com o aprendizado por ele obtido em um MBA de Gestão Empresarial, ocorre 

justamente o contrário:  

[...] quanto mais o dia-a-dia, o feijão-com-arroz for feito sem atropelos e com 
qualidade, mais criativos e inovadores todos os colaboradores poderão ser naquilo 
que verdadeiramente gera valor. Quero que toda a minha equipe seja o mais criativa 
e inovadora possível, e acredito que isso fica mais fácil de florescer num terreno 
bem adubado pela conformidade. 

 
O diretor da TV O POVO tratou também a questão das barreiras, como desafios. 

O dirigente destaca que um dos grandes desafios que tem enfrentado é a promoção da 

motivação, manter as pessoas confiantes, estimuladas, animadas para dar idéias novas, ou 

seja, tirar as pessoas da zona do conforto, da rotina burocrática, em busca de uma 

inconformidade saudável, de forma que as pessoas estejam sempre predispostas a inovar. 
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5.4 Desempenho da equipe 

 

Indagada sobre o desempenho atual de sua equipe, a chefe de redação da TV 

Assembleia afirmou que existem na equipe pessoas que são proativas, e outras que não 

possuem muito comprometimento. Considera a equipe criativa, mas enfatiza que sempre é 

possível aperfeiçoar mais o trabalho, por isso acompanha o desempenho da equipe de perto, 

cobrando melhores resultados. Do ponto de vista do Diretor da TV Assembleia, a equipe está 

um pouco acomodada, sendo necessário um maior esforço da direção para incentivar e 

motivar.   

A gerente de jornalismo da TV Jangadeiro afirma que a equipe tem razão em se 

autoavaliar positivamente, pelo grande esforço que a empresa requer em termos de atender a 

um maior número de horas de programação (muito mais produção local veiculada na 

emissora), e de conseguir audiência, se comparado a outras TVs locais, vinculadas a redes de 

TV distintas, que possuem uma quantidade de horas de programação menor, e audiência mais 

facilitada por essas redes.  

Afirma a gerente que a audiência da TV Jangadeiro depende muito mais de seu 

esforço próprio, do que do aproveitamento da audiência da rede à qual está vinculada. A 

equipe tem superado bem todos os desafios, conseguindo que programas da TV, se 

mantenham em liderança ou vice-liderança de audiência local, competindo muito bem, 

inclusive com a programação das emissoras líderes de audiência nacional, ao conquistar seu 

público alvo com sua programação local. 

Sobre sua equipe, o Diretor de Operações da TV O POVO apontou as seguintes 

qualidades: trabalha em harmonia, sem clima de competição, há comprometimento com os 

resultados, e seus membros são pessoas talentosas e motivadas. Ele destaca como carências da 

equipe, o fato de ser composta por pessoas muito jovens, faltando, por isso, um maior 

amadurecimento do grupo em vários aspectos. Afirma o diretor que: 

A equipe vai superar minhas expectativas quando ela precisar cada vez menos de 
mim, de forma que eu possa me restringir apenas ao um trabalho de motivador, de 
ficar mais livre para gerenciar os resultados...quanto mais desnecessário eu for, em 
processos operacionais, mais vou poder me dedicar no cumprimento de um papel 
mais estratégico e de motivação, o que vai ser melhor para a equipe.  

 

A editora-chefe da TV O POVO considera o desempenho de sua equipe razoável, 

sendo necessário maior maturidade do grupo: 
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Para mim o desempenho da equipe é razoável, falta um pouco de maturidade, tem 
altos e baixos, tem momentos muito bons, mas também há momentos muito ruins, 
por causa dessa falta de maturidade, de serem mais responsáveis e proativos, de 
fazerem um capricho final, de serem curiosos, de ter atenção, no jornalismo é muito 
importante ser sempre curioso, de ter a curiosidade a flor da pele a todo momento, 
considerar que o seu papel é muito importante para que o produto final seja bom. 
Então busco incentivá-los nessa autonomia, de cada um estar consciente do seu 
papel, de estar analisando suas tarefas da melhor forma possível, e todo processo vai 
ser encaminhado sem problemas, sem contratempos. 

 

5.5 Estratégias utilizadas pelas lideranças 

 

Nessa seção, destacam-se as principais estratégias utilizadas pelas lideranças das 

TVs para gerenciar o comportamento dos colaboradores. Como resultados, constatou-se que 

as lideranças das organizações pesquisadas não fazem uso de um planejamento estratégico 

formalizado (tabela 1). Na TV Assembleia, o Diretor da TV e a Chefe de redação afirmaram 

que o planejamento estratégico da Assembleia Legislativa, que se estende a TV, está em 

desenvolvimento, com apoio da Fundação Dom Cabral.  

A presença de um planejamento estratégico formalizado contribuirá para melhorar 

a constituição da plataforma de entendimento e da visão compartilhada entre os membros das 

equipes nas TVs e elevar seu comprometimento com a criatividade. 

Na TV O POVO, a política editorial da empresa é explícita, sendo definida por 

escrito,  enquanto na TV Assembleia e TV Jangadeiro a política editorial é implícita, sendo 

repassada verbalmente (tabela 1). A liderança da TV O POVO busca manualizar alguns 

procedimentos, criando o POPS – Procedimento operacional padrão. Nela os papéis e 

responsabilidades dos colaboradores são definidos por escrito, enquanto nas demais TVs isso 

não ocorre. O Diretor de Operações da TV O POVO esclarece que: 

[...] estou procurando realizar a manualização de alguns procedimentos, fazer um 
organograma, um fluxograma, fizemos também o POPS que é o procedimento 
operacional padrão, que é uma coisa documentada sobre o que é o trabalho de cada 
um, o trabalho do produtor é esse, o do repórter é aquele... e o que a empresa espera 
do papel de cada um. Com isso buscamos trabalhar a sinergia e a questão da 
proatividade. 
 
Trabalhamos em um Grupo de Comunicação de 83 anos. A linha editorial que nossa 
empresa de TV segue é a mesma linha editorial de todo o grupo de comunicação, 
uma linha já estabelecida culturalmente em meio à sociedade cearense, ela é de certa 
forma manualizada, escrita, é clara em muitos aspectos, pois nós temos manuais de 
redação, temos ombusdman (só existem duas empresas no Ceará que fazem isso), 
onde são discutidos preceitos e atividades do jornalismo, principalmente no 
impresso, o que é discutido ali também vale para os demais meios de comunicação, 
lidamos muito com esse tipo de análise...poderíamos ter mais coisas escritas, 
poderíamos, e acho que a empresa deveria deixar mais claro essa maneira como ela 
trabalha e o que valoriza, ...a linha editorial existe no manual da redação, existe nas 
conversas da gente, no ombudsman, mas poderia ser deixado mais claro. 
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Na TV Assembleia, as reuniões com representantes da Mesa Diretora da 

Assembleia Legislativa são quase diárias, para discussão das diretrizes que a TV deve seguir 

em determinado dia. Se reúnem, geralmente, o presidente da mesa diretora com o 

coordenador de Comunicação Social da TV Assembleia, que está em nível hierárquico 

superior ao Diretor da TV. Logo após, o citado coordenador se reúne com o Diretor e a chefe 

de redação e repassa as diretrizes definidas.  

Há um elevado controle sobre o conteúdo que será levado ao ar para o 

telespectador, em todas as TVs (tabela 1). Nenhum programa vai ao ar sem passar pela 

aprovação final das lideranças. Na TV O POVO, tem que passar pela aprovação da editora-

chefe e do diretor de operações. Na TV Jangadeiro, tem que receber aval do editor-chefe, 

chefe de redação e gerente de jornalismo. Por sua vez, na TV Assembleia, os programas só 

vão ao ar após aprovação dos editores-chefes, chefe de redação e Diretor.  

De acordo com Becker et al. (2011) a preocupação com a gestão do risco criativo 

e operacional é um fator crítico para as empresas de TV, que buscam evitar ao máximo falhas 

que possam comprometer o alcance das expectativas dos telespectadores. Nesse contexto, o 

item “os erros não são tolerados pela empresa, gerando punições” foi considerado médio 

pelos dirigentes. Os depoimentos de alguns dirigentes ilustram a questão: 

[...] é considerada uma falha grave o fato de se publicar algo sem consultar a fonte, 
ou sem ter a certeza de sua veracidade, pois pode sujeitar a empresa a riscos de 
responder a processos judiciais. Principalmente quanto a questões político-
econômicas é arriscado publicar algo sem investigar a veracidade da fonte. Caso 
aconteça esse tipo de erro, se não trouxer conseqüências muito graves para a 
empresa, o funcionário recebe apenas uma advertência pessoal. Logo em seguida, é 
enviado um email, alertando de uma forma geral para todos, acerca desse cuidado 
necessário. Em casos de grande prejuízo para a empresa, o funcionário é demitido. 
Grandes fatos envolvendo questões políticas e econômicas só podem ser publicadas 
após passar por aval do chefe de redação e gerencia de jornalismo (GERENTE DE 
JORNALISMO – TV JANGADEIRO, 2011) 
 
São tomadas atitudes drásticas apenas em erros considerados mais graves. São 
tomadas atitudes no mesmo peso das consequências trazidas para a Assembleia. O 
erro do dia a dia é chamado atenção, mas não abala tanto a equipe. Por exemplo, um 
cinegrafista não estava presente no horário estipulado para ele cobrir a sessão 
plenária, e o presidente da sessão quis começar sem esperar o cinegrafista, o que foi 
considerado um erro grave. A direção conversou com o cinegrafista e deu uma 
suspensão como sanção ao erro.  A ocorrência do erro e a realização da punição é 
comunicada para toda a equipe (DIRETOR TV - ASSEMBLEIA, 2011). 

 

Ainda sobre a questão dos erros, esclarece a gerente de jornalismo da TV 

Jangadeiro que quando um funcionário novo chega, ele é alertado desde o começo de que as 

matérias que envolverem questões políticas e econômicas devem passar pela avaliação das 

chefias antes de ir ao ar. Os erros são tratados isoladamente entre o colaborador que errou, seu 
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chefe e a gerência. Quando possível, não é divulgado para a equipe toda quem foi que 

cometeu o erro, apenas depois, é feito um alerta geral sobre a questão, para que o erro não 

volte a ocorrer (tabela 1 – questão 20). 

Tabela 1 – Estratégias de Gerenciamento do Comportamento da Equipe 

ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DO 
COMPORTAMENTO DA EQUIPE 

TV 
Assembleia 

TV 
Jangadeiro 

TV       
O POVO 

1)...adota um planejamento estratégico com missão, visão, e metas 
estratégicas formalmente definidas 

Baixo 
Muito 
Baixo 

Baixo 

2)...divulga amplamente a missão, visão e metas estratégicas da 
empresa para todos os membros da organização 

Baixo 
Muito 
Baixo 

Baixo 

3)...a política editorial da empresa é explícita, sendo formalizada por 
escrito  

Muito 
Baixo 

Muito 
Baixo 

Muito 
Alto 

4)...a política editorial da empresa é implícita, sendo repassada 
verbalmente 

Muito alto Muito Alto Baixo 

5)...os papéis e responsabilidades dos colaboradores estão definidos 
por escrito 

Muito 
baixo 

Baixo Alto 

6)...os papéis e responsabilidades dos colaboradores são repassados 
apenas verbalmente 

Alto Alto Baixo 

7)...os procedimentos para a elaboração dos programas de TV são 
manualizados na empresa 

Muito 
baixo 

Muito 
Baixo 

Alto 

8)...os programas de TV só vão ao ar após aprovação do Editor-chefe  
Alto Alto 

Muito 
Alto 

9)...os programas de TV só vão ao ar após aprovação do Diretor 
Executivo 

Alto Baixo Alto 

10)...o desempenho criativo da equipe é medido pelo grau de 
audiência alcançado pelo programa de TV 

Médio Alto 
Muito 
Baixo 

11)...o desempenho criativo a ser atingido pela equipe é definido por 
outros indicadores, além da audiência da TV (tais como, % de 
reclamações, % de elogios, etc) 

Alto Baixo Baixo 

12) ...não são definidos indicadores de desempenho  Alto Alto Alto 
13)...são utilizados processos de comparação de desempenho como 
base de estímulo ao melhor desempenho criativo 

Alto Alto Alto 

14)...por meio de reuniões, as lideranças estabelecem as estratégias 
desejadas para o desempenho criativo das tarefas  

Alto Alto 
Muito 
Alto 

15)...a empresa realiza avaliação de desempenho Baixo Médio Baixo 
16)...realiza treinamentos para melhorar o trabalho em equipe e o seu 
desempenho 

Médio Alto Alto 

17)...o comportamento criativo é reconhecido e premiado no corpo 
funcional por meio de incentivos financeiros  

Baixo Baixo 
Muito 
Baixo 

18).. o comportamento criativo é reconhecido e premiado no corpo 
funcional por meio de incentivos não financeiros, como possibilidade 
de ascensão de carreira 

Alto Muito Alto 
Muito 
Alto 

19)...a recompensa é prometida de forma explícita para o 
desempenho criativo 

Médio Alto Baixo 

20)...os erros não são tolerados pela empresa, gerando punições   Médio Médio Médio 
Fonte: Adaptado da literatura. 
 

A respeito da avaliação do desempenho dos colaboradores e dos resultados dos 

programas (tabela 1 – questão 15), segundo o Diretor da TV O POVO, a gerente de 

jornalismo da Jangadeiro, e o Diretor da TV Assembleia, elas são feitas diariamente nas 
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reuniões, e no próprio decorrer das atividades. Não são definidos “indicadores de 

desempenho” propriamente ditos. O diretor da TV Assembleia afirma que:  

O desempenho da equipe é avaliado conforme o retorno dado pelos deputados, ou 
comentários aleatórios que chegam a TV, geralmente por telefone, [...], por 
exemplo, o sinal da TV em Aracati está ruim, ou o documentário sobre determinado 
personagem histórico fez muito sucesso em Crateús.  

 

Na TV Jangadeiro, a produtividade da equipe é avaliada pela meta a ser alcançada 

em termos de audiência. Existe um núcleo de audiência que acompanha o desempenho dos 

programas quanto a esse fator. Se, por exemplo, ocorrerem três dias seguidos de um programa 

estar com vice-liderança de audiência, é feita uma reunião para discussão de um caminho para 

recuperação da audiência.  O sucesso dos programas também é acompanhado pelo feedback 

dos telespectadores via portal da Jangadeiro e redes sociais. 

A chefe de redação da TV Assembleia afirmou que a avaliação de desempenho 

formal está prevista para ser implementada na organização em janeiro de 2012, havendo 

possibilidade dos colaboradores serem beneficiados com adicional financeiro. 

As reuniões são, portanto, utilizadas pelas lideranças para transmissão da linha 

editorial a ser seguida, a definição do desempenho que se deseja alcançar e o seu 

acompanhamento, o que foi pontuado como “alto” e “muito alto” pelos dirigentes (tabela 1).  

A orientação coletiva faz com que a equipe esteja atenta às entradas das tarefas e 

necessidades dos colegas de trabalho, contribuindo para melhorar os processos de 

coordenação e comunicação (DRISKELL; SALAS, 1992). A realização de reuniões é 

processo inerente à atividade de produção jornalística, como visto na abordagem de Bonner 

(2009) e no próprio depoimento dos dirigentes das TVs. Há indícios de que as reuniões das 

equipes contribuem para uma maior motivação e comprometimento com o melhor 

desempenho, pela oportunidade de interação que traz aos seus membros (DRACH-ZAHAVY; 

SOMECH, 2001).  

No contexto das organizações televisivas, a realização de reuniões pode ser 

compreendida como um processo que atende a gestão do risco criativo e operacional acima 

discutido, e caracteriza um aspecto da liderança transacional no que diz respeito à gestão por 

exceção ativa, quando o líder realiza uma supervisão ativa do desempenho da equipe, 

buscando impedir as falhas antes que elas ocorram (BASS; AVOLIO, 1994).   

Como constatado por Murphy e Ensher (2008), as reuniões são um meio dos 

dirigentes das TVs transmitirem a visão à sua equipe, por meio da qual criam o clima que 

desejam para a produção. As reuniões são, desse modo, um dos instrumentos utilizados pelas 

lideranças para constituírem a Plataforma de Entendimento, a Visão Compartilhada e o Clima 
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benigno, necessários para a melhor performance criativa das equipes, conforme o modelo de 

Rickards e Moger (1999). O depoimento do Diretor da TV O POVO ilustra bem essa questão: 

[...] então como estratégias, utilizo, me reunir muito com as pessoas, ontem por 
exemplo, estava eu em um horário como esse para tentar resolver um problema de 
falta de sinergia entre algumas partes, então você tem que sentar e conversar, 
entender a raiz do problema, procurar evitar desperdício de atenção, pois as pessoas 
tendem em um momento de conflito a culpar, ou a responsabilizar ou a se inquietar 
com questões que, muitas vezes, não são da essência daquele problema. Então, em 
momentos como esse, é importante saber peneirar, separar o joio do trigo e ir ao 
cerne da questão, e estimular as pessoas a valorizarem este ponto, dizer “olha, é isso 
aqui que a gente tem que resolver, esse outro resto a gente pode resolver depois, ou 
tinha que ter resolvido antes, enfim, mas onde a gente pode atuar no que nos diz 
respeito é esse ponto, vamos trabalhar nele, independente se tem algum problema de 
estrutura, ou financeiro, alguma coisa que não está ao nosso alcance...o que depende 
da equipe é o que depende da equipe”.  Dizer assim, pois temos que trabalhar nesses 
pontos que dependem da gente, é neles que a gente tem que focar. 

 

Seguindo ainda os resultados da tabela 1, são utilizados processos de comparação 

de desempenho como base de estímulo ao melhor desempenho criativo, pontuado pelos 

dirigentes pesquisados como “Alto”.  Na TV Assembleia, o Diretor pontuou que “[...] a TV 

Assembleia está constantemente se comparando às demais TVs Legislativas, principalmente a 

TV Câmara e a TV Senado” e a Chefe de redação afirmou que “[...] eu sempre elogio, e 

elogio publicamente: você está crescendo muito, muito bem, eu sempre faço questão de 

elogiar”. 

Os dirigentes das TVs afirmam que o comportamento criativo é reconhecido e 

premiado no corpo funcional por meio de incentivos não financeiros (tabela 1 – questão 22), o 

que foi pontuado como “alto” na TV Assembleia, e “muito alto” na TV O POVO e TV 

Jangadeiro.  

Como estratégia de incentivos não-financeiros se destacou em todas as TVs a 

possibilidade de ascensão de carreira e realização de treinamentos. Na TV O POVO há vários 

casos de colaboradores que começaram como estagiários, e hoje são editores, produtores. A 

gerente de jornalismo da TV Jangadeiro afirmou na entrevista que deixa claro para a equipe 

que a possibilidade de ascensão de carreira tem estreita relação com o alcance do melhor 

desempenho.  

Para motivar a equipe, o Diretor da TV Assembleia afirmou que realiza uma 

confraternização no final do ano, que é muito esperada por todos. Também, a mesa diretora da 

Assembleia Legislativa incentiva os colaboradores a melhorarem sua formação, dando acesso 

aos cursos da Universidade do Parlamento. Na TV O POVO, o diretor da TV afirmou que a 

organização concede bolsas de estudos para os filhos dos colaboradores. A empresa tem 
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aumentado o número de treinamentos também, relacionados à classificação de conteúdo na 

web, gestão de pessoas, gestão do tempo, competências interpessoais, entre outras temáticas. 

A realização de treinamentos para melhorar o trabalho em equipe e o seu 

desempenho foi considerada pelos dirigentes “média” na TV Assembleia, “alta” na TV 

Jangadeiro e “alta” na TV O POVO (tabela 1). A utilização de incentivos financeiros 

relacionados ao comportamento criativo é considerado “baixo” pela TV Assembleia e TV 

Jangadeiro, e “muito baixo” pela TV O POVO. O Diretor da TV Assembleia, contudo, 

esclarece que o nível salarial dos colaboradores está no seu teto máximo, se equiparando ao 

da TV Verdes Mares. A chefe de redação da TV Assembleia afirma que: 

[...] para deixar minha equipe motivada, eu vou atrás de benefícios para eles, peço 
algum adicional, flexibilidade de horário, folgas, buscando valorizar o ser humano. 
Conseguir uma diferença salarial para um produtor super esforçado, mas que ganha 
menos do que os outros, vale refeições, etc. 

 

O uso de recompensas contingentes é um dos fatores que caracteriza a liderança 

transacional (BASS; AVOLIO, 1994). Eisenberger e Shanock (2003) defendem que se pode 

elevar a motivação para o desempenho criativo, ao se criar uma expectativa de recompensa 

para esse comportamento. Se essa expectativa é compartilhada explicitamente, isso 

desencadeia uma percepção elevada de autodeterminação e competência, que aumenta o 

interesse intrínseco dos colaboradores pela tarefa.  

Na TV Jangadeiro, a aplicação do item “a recompensa é prometida de forma 

explícita para o desempenho criativo” foi considerada alta pelos dirigentes pesquisados. Na 

TV Assembleia, por sua vez, foi considerada “média” e na TV O POVO considerada “baixa”. 

Estratégias relacionadas ao estilo de liderança transformacional também foram 

identificadas nos depoimentos dos gestores, em especial na TV Jangadeiro, onde puderam ser 

visualizados os quatro componentes comportamentais desse estilo de liderança: motivação 

inspiradora; estimulação intelectual; influência idealizada; e consideração individualizada. 

Na TV Jangadeiro, a gerente de jornalismo afirma que procura construir uma 

relação de confiança com a equipe, mantendo uma comunicação aberta para a discussão de 

erros, problemas e soluções. Busca incentivar os colaboradores a desafiar o status quo, a 

serem mais proativos e terem maior autonomia na resolução de problemas:  

[...] peço para eles não trazerem apenas problemas para mim, mas também as 
soluções para o problema. Eles já aprenderam isso, chegam para mim e dizem: 
“amanhã o repórter não vem, mas há uma pessoa no setor que poderá substituí-lo, 
dobrando sua carga horária.” Há três, cinco anos atrás tudo era um problema, tudo 
era um drama, e eu busquei ensinar aos meus liderados que para todo problema há 
uma solução, que tudo se resolve, repassando para eles a necessidade de uma maior 
serenidade nesses momentos. Os problemas são resolvidos coletivamente, em 
acordo conjunto. 
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A gerente de jornalismo também afirmou que apoia as iniciativas criativas de seus 

colaboradores, incentiva o desenvolvimento profissional e realiza elogios compartilhados 

coletivamente por meio das reuniões, e comunicação por e-mail. Disse ainda que enfatiza a 

importância do papel do colaborador para o bom desempenho da organização e premia o seu 

esforço com as possibilidades de promoções de cargo. Para motivar a equipe, de vez em 

quando dá umas “sacudidas” no grupo, mudando líderes e liderados de lugar, como explica: 

[...] por exemplo, no final do ano de 2010, chamei o chefe de redação e disse para 
ele que íamos começar janeiro de 2011 mudando todo mundo de lugar, todos os 
chefes. Ele concordou de pronto, disse: vamos fazer isso sim, eu aposto! As pessoas 
estavam se acomodando em seus lugares, um deles já estava a três anos como editor-
chefe do programa “X”, outro já estava a quatro anos como chefe de reportagem do 
programa “Y”, então decidi mudar todo mundo de lugar. [...] nessa história, no 
último dia do ano, comuniquei a mudança para as chefias. [...] Após acertada as 
mudanças [...], no último dia de 2010 enviei um email para todo grupo 
comunicando, que a partir de janeiro haveria mudança, e realmente deu aquela 
mexida, de começar o ano com uma coisa diferente. Isso se refletiu positivamente na 
criatividade e produtividade dos colaboradores, fazendo com que o programa carro-
chefe da empresa alcançasse a liderança da audiência. Outros programas também 
apresentaram melhoria de audiência. Apenas duas das chefias ofereceram 
resistência, mas depois de alguns meses afirmaram ter “se encontrado” nas novas 
atribuições. Foi um desafio que deu um bom resultado. Faço também mudanças não 
só com as chefias, mas também com os demais colaboradores, alguns que estavam 
na edição do portal da TV, promovo para serem produtores, quando um editor chefe 
tem necessidade de sair da empresa, promovo um dos editores para ser editor-chefe, 
para que as pessoas vejam que todos podem ser aproveitados nas promoções, e 
assim fazerem por onde merecer isso, dando sempre o melhor de si. 

 

Na TV Jangadeiro, a gerente de jornalismo diz que promove ainda uma cultura de 

compartilhamento de ideias entre os colaboradores dos diversos programas. Essa 

comunicação é estimulada via email denominado, email de convergência, onde são trocadas 

não apenas sugestões, mas também elogios e críticas. Com essa estratégia, são raros os 

conflitos em torno de qual programa poderá veicular primeiro uma determinada matéria. 

Na TV Assembleia, a chefe de redação afirma que seu estilo de liderança é buscar 

o tempo todo evitar o erro, acompanhar de perto, orientar e ajudar. Ela diz: “Eu cobro muito, 

exijo muito, pois estou envolvida em quase todos os processos. Invisto nas pessoas que 

querem alguma coisa, nas que não querem, deixo de lado.”  

Explica a chefe de redação da TV Assembleia que no dia a dia, algumas rotinas se 

repetem, e algumas pessoas tendem a cair no comodismo. Para evitar esse processo, a 

liderança tem que cobrar, tem que estar atenta ao que está sendo feito e no que vai ao ar,  

assistir também aos programas e dizer para eles “tá vendo aqui, você poderia ter perguntado 

isso e aquilo outro”. A chefe de redação diz que busca condicionar a própria equipe a realizar 

esse acompanhamento. 
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Não podemos deixar a rotina como comodismo, às vezes a pessoa é tão acostumada 
em fazer uma entrevista, a apresentar, que não se preocupa em pesquisar. Por 
exemplo, você tem um programa de entrevistas, por mais que você tenha um 
entrevistador experiente, um jornalista experiente, se você tem uma bagagem, é 
sempre bom você olhar que assunto vai discutir com a pessoa, para não ficar só na 
superficialidade, por que às vezes as pessoas se acham tão acostumadas a fazer 
aquela rotina de entrevista, que se acomodam. A rotina não pode, portanto, se tornar 
uma acomodação no dia a dia, ela tem que contribuir para que você já tenha aquela 
prática, mas sempre ir procurando melhorar. Quando a rotina se torna comodismo, aí 
ela atrapalha (CHEFE DE REDAÇÃO – TV ASSEMBLEIA, 2011) 

 

A chefe de redação traduz seu estilo como uma “mãezona”, que “ora puxa as 

orelhas, ora faz elogios quando precisa”, sempre fazendo uso de uma comunicação aberta. 

Afirmou que busca muito valorizar os outros, e principalmente, ouvir, como uma fonte de 

aprendizado. 

Uma vez me mandaram uma pessoa de outro setor de comunicação que não estava 
dando certo lá, e eu aceitei. Quando conversei com ela eu disse: Olha é o seguinte, 
eu estou sabendo o que foi que aconteceu lá, e quero ser muito sincera com você: 
aqui comigo é jogo aberto, se você precisar viajar, ir ao médico, ou se estiver com 
algum problema e não puder vir trabalhar, você chegue e fale. O que precisar você 
fale, mas não deixe de fazer jogo aberto comigo. Hoje essa jovem é uma das nossas 
melhores funcionárias. E eu sempre elogio, e elogio publicamente: você está 
crescendo muito, muito bem, eu sempre faço questão de elogiar. 

 

Dos depoimentos da chefe de redação da TV Assembleia, podem ser visualizados 

estratégias de liderança transacional, já discutidos acima. Da liderança transformacional, 

depreende-se que a gestora faz uso da motivação inspiradora, onde o líder busca inspirar 

confiança e respeito (fazer uso da comunicação aberta, saber ouvir, valorizar o outro); do 

estímulo intelectual, motivando os colaboradores a não se acomodarem na rotina, a não ficar 

apenas na superficialidade;  da consideração individualizada, ao tecer elogios, ao acompanhar 

de perto a atividade de cada colaborador quando não estão seguros ainda na atividade, dando 

feedback contínuo; e da influência idealizada, quando diz ser ela mesma um exemplo para a 

equipe, para a qual sempre pontua que para quem tem vontade de trabalhar vai ter sempre 

espaço e que o segredo é estar “sempre disponível”: 

Eu entrei na TV Assembleia há 12 anos, fazendo clipes para distribuir aos 
deputados, eu cresci aqui sem ter padrinho nenhum, eu cresci com meu trabalho, 
entrou presidente, saiu presidente, o que me segurou aqui foi só o meu trabalho, eu 
nunca fui atrás de puxar tapete de ninguém, nem puxar o saco de ninguém, foi só 
com meu trabalho. Comecei como produtora, depois fui promovida como 
coordenadora de produção, como chefe de redação, [...] cresci por competência 
profissional (CHEFE DE REDAÇÃO – TV ASSEMBLEIA, 2011). 

 

Discutindo sobre seu estilo de liderança, o Diretor da TV O POVO afirma que o 

dia a dia de uma redação de jornalismo tende a ser repetitivo, e mesmo burocrático: 
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 “[...] O conteúdo do que você vai levar ao público não é repetitivo, é da natureza do 
jornal que todo dia se apresente algo novo, tem que ser diferente, motivador...mas a 
maneira como isso é feito segue um padrão emocional, de tensão, e isso tende a 
acomodar as pessoas”.  
 

Para quebrar essa rotina, o gestor diz que estimula as pessoas a trabalharem com 

maior proatividade, antecipação, buscando impregnar a equipe com uma cultura de 

planejamento e de uma burocratização até saudável, com a manualização de alguns 

procedimentos: “[...] isso é um desafio, fazer os jornalistas perceberem e absorverem a 

necessidade e o valor desse tipo de atitude (planejamento, proatividade, etc), não é fácil não.” 

Perguntado sobre seu estilo de liderança, o gestor afirma que: 

Acho que meu estilo de liderança é mais do tipo "organizacional". Valorizo os 
processos, a clareza no papel de cada um nesse processo, a otimização de tempo e 
recursos, a sinergia entre pessoas, setores, áreas... Procuro ser sempre o mais sincero 
e transparente possível, delegando responsabilidades, transmitindo informações, 
explicando o sentido e o por quê das coisas. Ouço muito também, gosto de ter 
feedback de cada ação, grande ou pequena. Olho no olho, sou franco e direto. 

 

O diretor da TV O POVO afirma que aponta erros, destaca qualidades, e por meio 

das reuniões estimula a equipe a criar coisas novas e a solucionar os erros em conjunto:  

[...] sim e agora, como é que podemos dar um tratamento diferenciado a esse 
determinado acontecimento, a concorrência deu isso, a gente não deu, por que não 
deu, como é que a gente pode mudar, algum outro jornal do grupo deu, como é que a 
gente aproveita isso, como é que a gente interage com o pessoal do jornal ou do 
portal, enfim, é um trabalho que passa muito por esses momentos interpessoais, de 
avaliações coletivas, e também individuais. 

 

A editora-chefe da TV O POVO descreve que seu papel é o de incentivar, de 

mostrar por meio de sua experiência e conhecimento como o trabalho poderia ficar melhor, 

pois segundo a gestora, ela possui uma experiência maior do que a equipe, e tem que estar 

constantemente dando um apoio e força para incrementar a matéria que está sendo produzida. 

Afirma ainda a editora-chefe que é necessário não só delegar tarefas, mas também 

acompanhar os processos, e de uma forma que seja gerada aprendizagem: 

...quando não há esse acompanhamento, geralmente não dá certo, por que realmente 
eles são muito jovens... é importante procurar sempre discutir o que deu certo e o 
que não deu certo, é isso que eu utilizo aqui. Então [...] também incentivo outros 
repórteres e produtores, para que quando for percebido algum problema, quando 
houver alguma coisa a ser compartilhada, que eles façam isso para que haja um 
processo de aprendizado, não só individual, mas até coletivo, então, coisas que 
valham a pena ser discutidos em reunião, que é importante para gerar aprendizagem, 
a gente faz isso. 

 

Depreende-se dos depoimentos do Diretor de Operações e da Editora-chefe da TV 

O POVO, elementos do estilo de liderança transacional, relacionados à gestão por exceção 
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ativa, assim como estratégias de liderança transformacional, no incentivo à autonomia da 

equipe, no uso do estímulo intelectual para motivar os colaboradores na busca das melhores 

soluções, da delegação de projetos para fomentar o aprendizado, no uso do feedback contínuo 

e da influência idealizada, onde o líder age como um modelo, direcionando esforços por meio 

de estímulos.  

5.6 Poder e conflitos 

Conforme os resultados da tabela 2, sob a perspectiva dos dirigentes, na TV 

Jangadeiro e TV O POVO a existência de conflitos individuais e entre equipes foi 

considerado “baixo” (Q27 e Q28). A mesma pontuação foi dada ao quesito “existem 

diferenças entre os trabalhadores quanto ao acesso aos recursos disponíveis” (Q26).  

Na TV Assembleia, por sua vez, o item 27 “ocorrem conflitos individuais em 

torno do controle criativo do processo de produção” foi considerado “médio”. A mesma 

pontuação foi obtida pelo item 30 “os trabalhadores sofrem forte estresse por conta das 

pressões para elevar o valor da produção a ser colocada no ar, o que inibe sua criatividade”.  

A existência desses conflitos e do estresse foi considerada pelo ponto de vista do Diretor da 

TV e chefe dos cinegrafistas.  

Para o Diretor da TV, a estratégia para resolver as tensões é o diálogo: “O 

estresse, o mau relacionamento, é conversado individual, ou coletivamente, e temos 

conseguido resolver”. 

Quanto ao item 26 “existem diferenças entre os trabalhadores quanto ao acesso 

aos recursos disponíveis”, também foi pontuado como “médio” para a TV Assembleia. 

Explica a chefe de redação que por ser a TV dependente de recursos públicos, a empresa sofre 

com limitações técnicas, de estrutura física, e de aquisição de material.  

Não há interferência dos executivos das redes de TVs sobre a autonomia das 

emissoras de TV pesquisadas, assim como não ocorrem conflitos de interesses entre seus 

dirigentes (questões 21 a 25 – tabela 2).  

O item 29 “alguns colaboradores adquirem forte poder de influência e prestígio 

associado à sua competência criativa, o que gera conflitos” foi considerado “alto” pelos 

dirigentes da TV Assembleia, “médio” para a TV O POVO e “baixo” para a TV Jangadeiro. 
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Tabela 2 – Aspectos Contextuais relacionados ao Poder e Conflitos 

PODER E CONFLITOS 
TV 

Assembleia 
TV 

Jangadeiro 
TV       

O POVO 

21)...os programas atualmente veiculados pela empresa foram 
definidos em conjunto com a Rede Emissora 

Não se 
aplica 

Baixo 
Muito 
Baixo 

22)...a empresa possui autonomia para efetuar mudanças em seus 
programas de TV, sem necessidade de autorização da Rede Emissora Alto Muito Alto 

Muito 
Alto 

23)...a empresa sofre constantes interferências da Rede Emissora a 
respeito do conteúdo dos programas de TV veiculados 

Não se 
aplica 

Baixo 
Muito 
Baixo 

24)....ocorrem conflitos entre as equipes da TV e os editores da Rede 
Emissora sobre quem tem o controle criativo no processo de 
produção 

Não se 
Aplica 

Baixo Baixo 

25)...existem conflitos de interesse entre os executivos da TV e os da 
Rede Emissora 

Não se 
Aplica 

Baixo 
Muito 
Baixo 

26)...existem diferenças entre os trabalhadores quanto ao acesso aos 
recursos disponíveis 

Médio Baixo Baixo 

27)...ocorrem conflitos individuais em torno do controle criativo do 
processo de produção 

Médio Baixo Baixo 

28)...ocorrem conflitos entre as equipes sobre o controle criativo no 
processo de produção 

Baixo Baixo Baixo 

29)...alguns colaboradores adquirem forte poder de influência e 
prestígio associado à sua competência criativa, o que gera conflitos 

Alto Baixo Médio 

30)...os trabalhadores sofrem forte estresse por conta das pressões 
para elevar o valor da produção a ser colocada no ar, o que inibe sua 
criatividade 

Médio Baixo Baixo 

31)... conflitos entre os executivos da TV e da Rede emissora elevam 
a ansiedade e estresse dos trabalhadores, devido as decisões de 
alterações de última hora nos programas 

Não se 
Aplica 

Muito 
Baixo 

Muito 
Baixo 

32)...decisões da hierarquia acima das equipes de produção têm 
gerado conflitos entre elas e os contribuintes dos programas  

Baixo Baixo 
Muito 
Baixo 

Fonte: Adaptado da literatura. 

 
5.7  Tecnologia 
 

Sobre o uso da tecnologia no processo de produção do telejornal, a chefe de 

redação da TV Assembleia disse que a equipe faz uso de um programa chamado “Zews” para 

construção da pauta, armazenamento das pautas que já foram feitas, informações sobre quem 

fez determinada matéria, os atores envolvidos na matéria, entre outras informações. Enfatizou 

o uso indispensável da internet, afirmando que: 

Dificilmente a informação é coletada na rua, é pela internet mesmo. A produção 
hoje é feito dentro da TV mesmo, se cai a internet, acaba com a vida da gente, por 
que nosso programa é vinculado à internet, na hora que a internet cai o nosso 
programa de pauta também cai, então é basicamente olhando os sites oficiais, 
olhando os nossos releases, pesquisando no nacional, lendo jornal, olhando revista, 
etc. 

 

A redação da TV Assembleia possui um email comum, onde os produtores tem 

acesso a todas as informações que vem para a TV, todos os releases, e para onde a equipe faz 

circular as informações que coletam em seus emails particulares, para o conhecimento de 
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todos. Explica ainda a gestora que o uso das redes sociais, como o facebook, ajudou muito a 

equipe de telejornalismo na obtenção de personagens para as matérias. Ela tenta ilustrar: 

[...] preciso de uma pessoa que está pagando juros abusivos no cartão de crédito, aí a 
produtora investiga no facebook alguém que conhece outro alguém que possa servir 
de personagem para a matéria. A gente consegue muito personagem fazendo uso das 
redes sociais.  

Também, conforme a chefe de redação, a tecnologia permite que uma matéria seja 

feita fora do estúdio: “[...] podemos instalar um programa de teleprompt no Ipad, o auxiliar 

fica segurando o tablet. – como o programa “plenário em pauta” que gravamos bem no 

corredor do plenário, a apresentadora lê o texto, com o auxiliar segurando o tablet” 

Entrevistado sobre a questão, o Diretor da TV Assembleia afirmou: 

Falta na TV a atualização tecnológica. Nós temos a tecnologia, mas sempre um 
passo atrás. A realidade da burocracia do serviço público dificulta essa atualização. 
Eu estou precisando de quatro ilhas de edição de arte há dois anos, que já licitei duas 
vezes. A segunda licitação ocorreu a 2 meses atrás, e ainda não foram entregues as 
ilhas. Dessa forma, quando chega, já está defasada. 

Sobre o uso da tecnologia, a gerente de jornalismo da TV Jangadeiro chamou 

atenção ao uso das mídias sociais para promover maior interação com os telespectadores dos 

programas, permitindo, inclusive, que eles dêem sugestões de temas. O telespectador fica com 

a impressão de que estão fazendo o programa junto com a equipe, o que traz elogios e 

feedbacks muito positivos para a empresa.  

A gerente afirma que a TV Jangadeiro foi pioneira no Ceará em trabalhar com as 

mídias sociais, contratando uma pessoa específica para essa área, que cuida do facebook, 

Orkut e Twitter da empresa, fica fazendo promoções, solicitando sugestões de matérias para 

os telespectadores, entre outras ações. Ressaltou a gestora que a TV Jangadeiro foi uma das 

primeiras emissoras cearenses a implementar a transmissão digital, estando atualizada com os 

mais modernos equipamentos para esse tipo de transmissão, e que já realiza a gravação de 

programas no formato HD. 

Como já foi pontuado na subseção anterior, a equipe da TV Jangadeiro faz uso de 

um “email de convergência” que facilita a comunicação e compartilhamento de informações 

entre seus membros. Sobre o uso da tecnologia, o Diretor da TV O POVO afirma que a 

organização busca estar o mais atualizado possível dentro da relação custo-benefício e dos 

objetivos a que a emissora se propõe a atingir. A equipe faz uso do software Telenews, que 

gerencia todo o conteúdo jornalístico da TV, onde os repórteres escrevem, calculam o tempo 

dos offs, gera o texto da matéria, etc. Explica o Diretor que a tecnologia aplicada melhora os 

processos, mas afirma que “[...] às vezes, nada substitui o bom e velho jornal mural, ou uma 

franca conversa frente a frente.” 



102 
 

6 RESULTADOS QUANTITATIVOS 

 
6.1 População e amostra das empresas pesquisadas 
 

A TV Assembleia possui 60 colaboradores, os quais estão envolvidos na 

elaboração dos programas de cunho jornalístico e de outros gêneros. Para essa população, o 

tamanho mínimo calculado para um nível de confiança de 90% e erro de 10%, e desvio-

padrão de 0,48 foi de 31 colaboradores. O questionário TFI foi aplicado com todos os 

colaboradores da redação da TV, e foi obtido retorno com 44 colaboradores, sendo 88,6% 

liderados e 11,4% líderes (tabela 3). 

A idade média dos líderes pesquisados na TV Assembleia foi de 48 anos, 

enquanto a dos liderados foi de 35 anos. Na amostra dos liderados, predominou a faixa etária 

de 22 a 30 anos (Tabela 4). Quanto ao sexo: 60% dos líderes são do sexo feminino e 40% do 

masculino; e 59% dos liderados são do sexo masculino e 41% do sexo feminino (Tabela 3). 

Tabela 3 – Distribuição dos Líderes e Liderados por cargo e sexo – TV Assembleia 

Grupo 
Pesquisado 

CARGO 
Qtde (%) Sexo 

Masculino Feminino 

Líderes 

Chefe de Redação 1 20% - 1 
Diretor 1 20% 1 - 
Coordenador de Produção – 
Documentário 

1 20% 
- 1 

Coordenador de Produção – 
Cultura 

1 20% 
- 1 

Chefe dos Cinegrafistas 1 20% 1 - 
Total 5 100% 2 3 

Liderados 

Produtor 9 23,1% 3 6 
Repórter 7 17,9% 3 4 
Editor de Arte 1 2,6% 1 - 
Cinegrafista 7 17,9% 7 - 
Intérprete 1 2,6% 1 - 
Editor de Imagem 4 10,3% 3 1 
Motorista 2 5,1% 2 - 
Diretora de Imagem 2 5,1% - 2 
Apresentador 1 2,6% - 1 
Editor de Texto 2 5,1% 2 - 
Arquivista 2 5,1% 1 1 
Estagiário 1 2,6% - 1 

Total 39 100% 23 16 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com Spss 19.0 

Tabela 4 – Frequência de Liderados por Faixa Etária – TV Assembleia 

Faixa Etária Frequência (%) 
De 22 a 30 anos 20 51,3 
De 31 a 40 anos 7 17,9 
De 41 a 50 anos 6 15,4 
De 51 a 55 anos 6 15,4 
Total 39 100% 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com Spss 19.0 
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A TV Jangadeiro tem cerca de 50 colaboradores envolvidos com a atividade de 

jornalismo, e de programas de outros gêneros. Para essa população, o tamanho mínimo 

calculado para um nível de confiança de 90% e erro de 10%, e desvio-padrão de 0,45 foi de 

27 colaboradores. O questionário TFI foi aplicado com todos os colaboradores do setor de 

jornalismo da TV, e foi obtido retorno de 38 colaboradores, sendo 28,9% líderes e 71,1% 

liderados (Tabela 5). 

Ainda quanto ao perfil do grupo pesquisado, 63,2% são do sexo masculino e 

36,8% do sexo feminino. Na tabela 5 é detalhado o perfil de líderes e liderados quanto ao 

sexo e cargo ocupado. Verifica-se que entre os liderados predomina o sexo masculino 

(70,4%), e entre os líderes 54,5% são do sexo feminino, e 45,5% do masculino. Com relação à 

faixa etária, a idade média dos liderados pesquisados é de 28 anos, e a dos líderes é de 33 

anos. Na tabela 6, descreve-se as faixas etárias existentes em todo o grupo. 

 
Tabela 5 – Distribuição dos Líderes e Liderados por Cargo e Sexo – TV Jangadeiro 

Grupo 
Pesquisado 

CARGO 
Qtde (%) Sexo 

Masculino Feminino 

Líderes 

Gerente de Jornalismo 1 9,1% - 1 
Chefe de Redação 1 9,1% 1 - 
Editor-chefe 4 36,4% 2 2 
Chefe de Reportagem 4 36,4% 1 3 
Coordenador do Portal 1 9,1% 1 - 

Total 11 100% 5 6 

Liderados 

Produtor 8 29,6% 5 3 
Repórter 5 18,5% 2 3 
Editor de texto 3 11,1% 2 1 
Redator 4 14,8% 3 1 
Estágiário 3 11,1% 3 - 
Analista de mídia 1 3,7% 1 - 
Assistente de produção 3 11,1% 3 - 

Total 27 100% 19 8 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com Spss 19.0 
 

Tabela 6 – Frequência de Liderados por Faixa Etária – TV Jangadeiro 

Faixa Etária Frequência (%) 
De 22 a 26 anos 11 29% 
De 27 a 28 anos 10 26,3% 
De 29 a 32 anos 9 23,7% 
De 33 a 40 anos 8 21,1% 
Total 38 100% 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com Spss 19.0 

 
A TV O POVO conta com 104 colaboradores. Contudo, os programas 

jornalísticos são planejados e executados pelos colaboradores do setor CJOP – Central de 

Jornalismo O POVO (Equipe Redação/jornalismo), em parceria com alguns membros dos 
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setores: Gerência Técnica (Equipe Técnica), e Gerência de Operações (Produção executiva, 

Edição de Imagem e arte, Switcher e Master, equipe externa e motoristas).  

A CJOP conta com 14 colaboradores, o setor de Gerência Técnica conta com 5 

colaboradores, e a de Gerência de operações com 44. Isso totaliza 63 pessoas envolvidas com 

os programas jornalísticos. A partir desse total, foi calculada a amostra mínima para um nível 

de confiança de 90%, erro de 10%, e desvio-padrão de 0,42, resultando na amostra mínima de 

28 pesquisados. 

O questionário TFI foi aplicado com todos os colaboradores envolvidos com os 

programas de cunho jornalístico, obtendo-se retorno da quantidade mínima calculada na 

amostra. Na amostra pesquisada, 78,6% dos pesquisados são do sexo masculino. Destes, 

18,2% são líderes e 81,8% são liderados. Entre os respondentes do sexo feminino há apenas 

um líder. A idade média dos liderados foi de 31 anos, e entre os líderes, de 38 anos. Na tabela 

7 é detalhado o perfil dos líderes e liderados, por cargo e sexo. Com relação à idade, as faixas 

etárias predominantes foram de 27 a 29 anos, e 30 a 38 anos (tabela 8). 

Tabela 7 – Distribuição dos Líderes e Liderados por Cargo e Sexo – TV O POVO 

Grupo 
Pesquisado 

CARGO 
Qtde (%) Sexo 

Masculino Feminino 

Líderes 

Diretor Geral 1 20% 1 - 
Diretor de Operações 1 20% 1 - 
Gerente Operacional 1 20% 1 - 
Gerente Técnico 1 20% 1 - 
Editor-chefe 1 20% - 1 

Total 5 100% 4 1 

Liderados 

Produtor 3 13% 1 2 
Repórter  3 13% 2 1 
Editor de arte 1 4,4% 1 - 
Cinegrafista 4 17,4% 4 - 
Editor de imagem 2 8,7% 2 - 
Diretor de Imagem 1 4,4% 1 - 
Editor de Texto 5 21,7% 4 1 
Analista de mídia 1 4,4% - 1 
Contraregras 1 4,4% 1 - 
Estagiário 2 8,7% 2 - 

Total 23 100% 22 6 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com Spss 19.0 

 

Tabela 8 – Frequência de Liderados por Faixa Etária – TV O POVO 

Faixa Etária Frequência (%) 
18-26 anos 7 25% 
27 – 29 anos 8 29% 
30 – 38 anos 8 29% 
39 – 57 anos 5 18% 
Total 23 100% 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com Spss 19.0 
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6.2 Classificação das equipes de TV quanto ao Team Factors Inventory 
 

Pelas faixas de classificação do TFI (Team Factors Inventory), conforme a tabela 

9 verificou-se que do total de respondentes da TV Assembleia, apenas 8 se situaram na faixa 

“Equipe Padrão”, representados por liderados, em sua totalidade. Os demais respondentes se 

situaram na faixa “Equipe dos sonhos”. Para essa faixa, o valor do desvio padrão foi menor, 

demonstrando que a média representa bem a resposta dos respondentes.  
 

Tabela 9 – Média do TFI por Faixa  – TV Assembleia 

Faixas Nº Respondentes TFI Médio Desvio Padrão 
Equipe vinda do Inferno (1 a 1,87) - - - 
Equipe Padrão (1,88 a 3,10) 8 2,84 0,39 
Equipe dos Sonhos (3,11 a 5,00) 36 3,92 0,18 

Total 44 3,72 - 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com Spss 19.0 
 

A tabela 10 apresenta o resultado quanto às faixas de classificação do TFI para a 

TV Jangadeiro. Constatou-se que a totalidade dos pesquisados na TV situaram a equipe na 

faixa “Equipe dos Sonhos”. Pelo valor do desvio-padrão, percebeu-se um certo grau de 

discordância entre os respondentes.  

 
Tabela 10 – Média do TFI por Faixa – TV Jangadeiro 

Faixas Nº Respondentes TFI Médio Desvio Padrão 
Equipe vinda do Inferno (1 a 1,87) - -  
Equipe Padrão (1,88 a 3,10) - -  
Equipe dos Sonhos (3,11 a 5,00) 38 3,99 0,45 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com Spss 19.0 
 

Buscou-se então identificar se essa discordância ocorreu em maior grau entre os 

líderes e liderados. Como detalhado na tabela 11, a maior discordância ocorreu entre os 

liderados. Dessa forma, apesar do TFI médio obtido ter sido maior entre os liderados, ele não 

representa tão bem a opinião desses respondentes, se comparado ao TFI médio dos líderes, 

cujo desvio padrão foi menor. 

Tabela 11 – Média do TFI  – Líderes e Liderados – TV Jangadeiro 

Faixa Líderes TFI Médio Desvio Padrão 

Equipe dos Sonhos (3,11 a 5,00) 
11 3,84 0,19 

Liderados TFI Médio Desvio Padrão 
27 4,05 0,51 

Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com Spss 19.0 
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A totalidade dos pesquisados da TV O POVO também enquadrou sua equipe na 

faixa “Equipe dos Sonhos” (tabela 12). O valor do desvio padrão revelou um certo grau de 

discordância presente na pontuação dos fatores que compõem o TFI. 

Tabela 12 – Média do TFI por Faixa – TV O POVO 

Faixas Nº Respondentes TFI Médio Desvio Padrão 
Equipe vinda do Inferno (1 a 1,87) - - - 
Equipe Padrão (1,88 a 3,10) - - - 
Equipe dos Sonhos (3,11 a 5,00) 28 4,08 0,48 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com Spss 19.0 

Os dados da tabela 13 permitem identificar que os valores do TFI estão mais 

afastados da média para o grupo de liderados. 

Tabela 13 – Média do TFI  – Líderes e Liderados – TV O POVO 

Faixa Líderes TFI Médio Desvio Padrão 

Equipe dos Sonhos (3,11 a 5,00) 
5 4,02 0,24 

Liderados TFI Médio Desvio Padrão 
23 4,09 0,52 

Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com Spss 19.0 

Na tabela 14, estão descritos os valores médios obtidos pelas doze variáveis TFI,  

em cada TV. A média TFI é obtida a partir dessas variáveis. Como revelado acima, a média 

TFI obtida pela avaliação da equipe da TV O POVO foi maior que as demais TVs 

pesquisadas, o que explica o fato dela obter pontuação mais alta em quase todos os fatores do 

modelo de Liderança Criativa de Rickards e Moger (2000), dada a característica de 

mutualidade entre essas variáveis, própria do modelo. As exceções foram as variáveis de 

resultado “Produtividade” e “Gerenciamento de conhecimento” que foram maiores na TV 

Jangadeiro, conforme tabela 15. Por sua vez, a equipe da TV O POVO se considerou mais 

criativa do que a da TV Jangadeiro. 

Tabela 14 - Valores Médios – Fatores de Liderança Criativa 

VARIÁVEIS TFI 
TV 

ASSEMBLEIA 
TV 

JANGADEIRO 
TV O POVO 

Plataforma de Entendimento (PE) 3,42 3,66 3,90 

Visão Compartilhada (VC) 3,39 3,54 3,85 

Clima (CLIMA) 3,56 3,97 4,15 

Resiliência (RESIL) 3,61 4,00 4,14 

Idéias Próprias (ID_P) 3,71 4,08 4,19 

Ativação em Rede (AT_R) 3,87 4,10 4,02 

Aprendizado vindo da Experiência (AP. E) 3,44 3,98 4,14 

Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com SPSS 19.0. 
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Por meio da tabela 15, é possível identificar que os estilos de liderança 

transformacional e transacional são ambos presentes na atuação da liderança das TVs. Na TV 

Jangadeiro e TV O POVO, o estilo de liderança transformacional apresenta maior média que 

o estilo de liderança transacional.  

Tabela 15 - Valores Médios – Variáveis de Resultado e Estilo de Liderança 

VARIÁVEIS TFI 
TV 

ASSEMBLEIA 
TV 

JANGADEIRO 
TV O POVO 

Liderança Transformacional (L_TRF) 3,88 4,18 4,18 

Liderança Transacional (L_TRA) 3,87 3,96 3,86 

Criatividade (CRIAT) 3,95 4,15 4,26 

Produtividade  (PROD)  4,16 4,43 4,39 

Gerenciamento Conhecimento (CON) 3,80 3,85 3,84 

Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com SPSS 19.0. 

6.3 Composição do Team Factors Inventory e contribuição dos sete fatores 

Analisando a contribuição dos sete fatores de liderança criativa na composição do 

TFI, para a TV Assembleia e TV Jangadeiro, verifica-se que os fatores “Ativação em Rede” e 

“Idéias próprias” se destacam com maior percentual, mas não se pode dizer que a contribuição 

deles foi mais significativa que os demais, pois os valores percentuais apresentados pelos 

fatores são muito próximos entre si.  

A porcentagem sobre o total de pontos possíveis variou apenas de 68% a 77,3% 

na TV Assembleia (Gráfico 1), e de 70,7% a 81,9% na TV Jangadeiro (Gráfico 2). Cada fator 

do instrumento TFI é composto por três questões, cujo valor máximo a ser pontuado pelos 

respondentes é cinco, o que totaliza 15 pontos por fator. 

Na TV O POVO, os fatores que mais contribuíram para a composição do TFI 

foram o fator “Clima”, “Idéias próprias”, “Aprendizado vindo da experiência” e “Resiliência” 

(Gráfico 3). Da mesma forma que foi constatada para as outras TVs, os valores das 

contribuições de cada fator são muito próximos, e eles não se destacam de forma significativa 

entre si.  

Como encontrado no estudo de Inácio Júnior (2002), a ausência de um fator com 

contribuição decisiva para a composição do TFI, é uma demonstração do caráter de 

mutualidade entre os fatores de liderança criativa defendida por Rickards e Mogers (1999), 

que elaboraram o TFI de forma que todos os fatores tivessem igual importância, ou seja, que 

possam explicar isolada e conjuntamente a condição da equipe em determinado momento. 
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Dessa forma, no contexto televisivo analisado, o reforço mútuo entre os fatores também 

ocorre.  

Gráfico 1 – Contribuição dos 7 Fatores de Liderança Criativa na Composição do TFI – TV Assembleia 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com SPSS 19.0 e Excel 2007. 
 

Gráfico 2 - Contribuição dos 7 Fatores de Liderança Criativa na Composição do TFI – TV Jangadeiro 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com SPSS 19.0 e Excel 2007. 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Gráfico 3 - Contribuição dos 7 Fatores de Liderança Criativa na Composição do TFI – TV O POVO 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com SPSS 19.0 e Excel 2007. 
 

6.4  Pontuação das questões dos sete fatores Team Factors Inventory  

Prosseguindo na análise dos sete fatores do TFI, buscou-se identificar quais foram 

as questões que obtiveram menor e maior pontuação entre os respondentes. Para tanto, foi 

feita uma análise por grau de pontos obtidos, dividindo-se a variação da pontuação em quartis. 

O Apêndice A apresenta o instrumento TFI, seus fatores e variáveis, e as questões que lhes 

são correspondentes. 

a) TV Assembleia 

Na TV Assembleia, o valor mínimo do total de pontos obtidos foi 143, e o valor 

máximo foi 184. Dividindo essa faixa em quartis, teremos: 1º quartil: 143-148 pontos; 2º 

quartil: 149-157; 3º quartil: 158-164; 4º quartil: 165-184. Vale ressaltar que considerando os 

44 respondentes, o maior valor que poderia ser alcançado no somatório de cada questão seria 

de 220 pontos. Logo, conforme observado no gráfico 4, temos que 6 questões obtiveram 25% 

das menores pontuações e  outras 5 questões obtiveram 25% das maiores pontuações. No 

quadro 10 são detalhadas as questões, e os fatores a que pertencem. Cada um dos fatores do 

TFI é composto por três questões. 
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Gráfico 4 – Total de Pontuações por Questões do TFI - TV Assembleia  

 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com SPSS 19.0 e Excel 2007. 

 

De acordo com os resultados do quadro 10, verifica-se que no fator “Clima” da 

TV Assembleia, a questão referente à confiança entre os membros da equipe (Q26), foi a que 

recebeu a menor pontuação, entre todas as questões dos sete fatores. No entanto, os 

respondentes são unânimes na confirmação de que a “atmosfera da equipe é acolhedora” 

(Q32), questão que se destacou entre as de maior pontuação.  

Quadro 10 – Questões dos Sete Fatores do TFI com menor e maior pontuação - TV Assembleia 

Questão Questões com menor pontuação – 1º Quartil Fator 
Q26 Membros da equipe confiam uns nos outros. CLI 
Q07 Membros da equipe têm um claro senso de propósito compartilhado. V.C 
Q27 Membros da equipe têm um bom entendimento de suas diferenças pessoais. P.E 
Q15 Membros da equipe discutem construtivamente quando as coisas saem erradas AP.E 
Q14 A equipe é boa em aprender através da discussão de seus comportamentos. AP.E 
Q21 Membros da equipe contatam pessoas de fora para acrescentar às idéias da equipe. AT.R 

Questão Questões com maior pontuação – 4º Quartil Fator 
Q02 Membros da equipe preocupam-se com o sucesso de novas idéias P. ID 
Q09 Membros da equipe estão comprometidos em fazer novas idéias darem certo. P. ID 
Q32 A atmosfera da equipe é acolhedora. CLI 
Q17 Membros da equipe usam contatos pessoais para ajudar a equipe de diversas maneiras. AT.R 
Q23 Membros da equipe têm contatos fora da equipe que são úteis. AT.R 

Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com Spss 19.0 e Excel 2007. 
 

A segunda questão menos pontuada foi a Q07, pertencente ao fator “Visão 

Compartilhada” (V.C), que se refere ao aspecto da equipe ter um claro senso de propósito 

compartilhado. A questão 13, do fator V.C, se encontra com pontuação bem próxima das 

1º Quartil 

2º Quartil 

3º Quartil 

4º Quartil 
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questões de menor pontuação (1º quartil – gráfico 4), demonstrando que não há forte 

unanimidade entre os pesquisados da TV Assembleia de que “Membros da equipe têm uma 

visão clara para onde a equipe está indo”.  

A questão 27, que compõe o fator “Plataforma de entendimento” (P.E), foi a 

terceira menor pontuada, demonstrando uma discordância dos pesquisados da TV Assembleia 

quanto ao aspecto de existir um bom entendimento das diferenças pessoais, entre os membros 

da equipe.  O mesmo se pode dizer para a questão 19 - “Membros da equipe têm um bom 

entendimento das crenças e pressupostos de cada um”, cuja pontuação se encontra bem 

próximo do intervalo das questões menos pontuadas (gráfico 4).  

Os resultados do fator “Plataforma de Entendimento” (P. E)  indicam haver 

dificuldades entre os membros da equipe da TV Assembleia, relacionadas ao entendimento e 

respeito mútuo dos pontos de vistas uns dos outros. Dificuldade essa que se reflete no fator 

“Visão compartilhada” (V.C) quanto ao papel da liderança de transformar as visões 

individuais dos membros da equipe numa visão organizacional.  

Os resultados do quadro 10 apontam ainda que o fator “Aprendizado vindo da 

Experiência” (AP.E) necessita ser melhor trabalhado pela liderança da TV Assembleia, no 

que diz respeito ao aprendizado por meio da discussão do comportamento da equipe (Q14), e 

o estímulo do grupo para uma discussão mais construtiva quando as coisas saírem erradas 

(Q15). Apesar da menor pontuação quanto a esses quesitos, a equipe apresentou melhor 

pontuação quanto a ser boa em aprender por meio de seus erros (Q33), questão que compõe o 

fator AP.E (gráfico 4).  

Percebe-se mais uma vez a mutualidade entre os fatores defendida por Rickards e 

Moger (1999), ou seja, a inter-relação presente entre eles, destacando aqui a relação entre os 

fatores “Plataforma de entendimento” (P.E), “Visão Compartilhada” (V.C), “Clima” e 

“Aprendizado vindo da Experiência” (AP.E). A discussão sobre as questões menos pontuadas 

desses fatores permite verificar que problemas para a construção de uma plataforma de 

entendimento dificultam o direcionamento dos interesses do grupo em torno de uma visão, e a 

capacidade das equipes de aprender com suas próprias experiências. Esse processo pode estar 

sendo desencadeado pela ausência de confiança entre os membros da equipe, identificado no 

fator “Clima”. 

No quadro 10, identifica-se que os fatores “Ativação em Rede” e “Ideias próprias” 

tiveram a quase totalidade de suas questões entre as de maior pontuação, revelando que a 

equipe possui comprometimento com a criatividade, em fazer as ideias darem certo, e que 
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utilizam de contatos pessoais que são úteis para o melhor desempenho da equipe. No entanto, 

quanto ao interesse em contatar pessoas de fora para contribuir com as ideias da equipe (Q21) 

está registrado entre as questões de menor pontuação, sendo pertencente ao fator “Ativação 

em Rede”. 

A análise do “Total de Pontuações por questões do TFI”, detalhada no gráfico 4 e 

quadro 10, revela que a quase totalidade dos fatores TFI aparece entre as questões menos e 

mais pontuadas, sendo exceção o Fator “Resiliência”, cujas questões se situaram entre o 2º e 

3º quartil (gráfico 4). 

b) TV Jangadeiro: 

Na TV Jangadeiro, o valor mínimo do total de pontos obtidos foi 132, e o valor 

máximo foi 165. Dividindo essa faixa em quartis, teremos: 1º quartil: 132-139 pontos; 2º 

quartil: 140-147; 3º quartil: 148-155; 4º quartil: 156-165. Considerando os 38 respondentes, o 

maior valor que poderia ser alcançado no somatório de cada questão seria de 190 pontos. 

Segundo o gráfico 5, temos que 6 questões obtiveram 25% das menores 

pontuações e  outras 5 questões obtiveram 25% das maiores pontuações. No quadro 11 são 

detalhadas as questões, e os fatores a que pertencem. Cada um dos fatores do TFI é composto 

por três questões. 

A totalidade das questões do fator “Visão Compartilhada”, assim como a quase 

totalidade das questões do fator “Plataforma de Entendimento” se encontram entre as questões 

de menor pontuação dada pelos respondentes. Esse resultado revela que a liderança deverá 

melhorar a sua atuação na coordenação dos comportamentos, e na definição de metas de 

alcance de um propósito conjunto entre os liderados.  

Apenas uma questão do fator “Ativação em Rede” (AT. R.) se situou entre as 

questões de menor pontuação, no que se refere a contactar pessoas de fora para acrescentar 

idéias à equipe. Demais questões pertencentes a esse fator se encontram entre as de maior 

pontuação (quadro 11). 

Dentre as questões de maior pontuação se destacam ainda a do fator “Clima”, 

“Ideias Próprias” e “Resiliência” (quadro 11), apontando que a atmosfera da equipe é 

acolhedora, que há um comprometimento dos seus membros com o sucesso de novas ideias, 

assim como boa recuperação diante dos obstáculos aos seus planos. 
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Gráfico 5 – Total de Pontuações por Questões do TFI - TV Jangadeiro 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com SPSS 19.0 e Excel 2007. 

 

Quadro 11 – Questões dos Sete Fatores do TFI com menor e maior pontuação - TV Jangadeiro 

Questão Questões com menor pontuação – 1º Quartil Fator 
Q07 Membros da equipe têm um claro senso de propósito compartilhado V.C 
Q13 Membros da equipe têm uma visão clara para onde a equipe está indo. V.C 
Q06 Membros da equipe têm uma visão compartilhada das futuras realizações da equipe. V.C 
Q35 Membros da equipe têm um bom entendimento das necessidades pessoais de cada um. P. E 
Q21 Membros da equipe contatam pessoas de fora para acrescentar às idéias da equipe. AT. R 
Q19 Membros da equipe têm um bom entendimento das crenças e pressupostos de cada um. P. E 

Questão Questões com maior pontuação – 4º Quartil Fator 
Q16 A equipe recupera suas forças após quaisquer obstáculos em seus planos. RES. 
Q02 Membros da equipe preocupam-se com o sucesso de novas idéias P. ID. 
Q23 Membros da equipe têm contatos fora da equipe que são úteis AT.R 
Q32 A atmosfera da equipe é acolhedora. CLIM 
Q17 Membros da equipe usam contatos pessoais para ajudar a equipe de diversas maneiras AT.R 

Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com SPSS 19.0 e Excel 2007 

c) TV O POVO 

Na TV O POVO, o valor mínimo do total de pontos obtidos foi 101, e o valor 

máximo foi 124. Dividindo essa faixa em quartis, teremos: 1º quartil: 101-112 pontos; 2º 

quartil: 113-115; 3º quartil: 116-118,5; 4º quartil: 119-124. Considerando os 28 respondentes, 

o maior valor que poderia ser alcançado no somatório de cada questão seria de 140 pontos. 

Conforme evidenciado no gráfico 6, 8 questões obtiveram 25% das menores 

pontuações e  outras 5 questões obtiveram 25% das maiores pontuações. No quadro 12 são 

1º Quartil 

2º Quartil 

3º Quartil 

4º Quartil 
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detalhadas as questões, e os fatores a que pertencem. Cada um dos fatores do TFI é composto 

por três questões. 

Da mesma forma que a TV Assembleia e TV Jangadeiro, na TV O POVO as 

questões relacionadas ao fator “Visão Compartilhada” e “Plataforma de Entendimento” estão 

entre as menos pontuadas pelos respondentes. A questão 21 “Membros da equipe contatam 

pessoas de fora para acrescentar idéias a equipe”, do fator “Ativação em Rede” também está 

entre as menos pontuadas, juntamente com a questão 26, do fator “Clima”, “Membros da 

equipe confiam uns nos outros” (quadro 12). 

Dentre as questões mais pontuadas pelos respondentes da TV O POVO, estão as 

do fator “Ideias Próprias”, que fazem referência ao comprometimento da equipe com o 

sucesso de novas ideias. Entre as mais pontuadas estão também questões do fator 

“Resiliência”, “Ativação em Rede” e “Clima” (quadro 12), que apontam que os membros da 

equipe colaboram entre si quando ocorrem problemas inesperados (Q20), possuem contatos 

fora da equipe que são úteis para a realização de suas atividades (Q23), e que a atmosfera de 

equipe é acolhedora . 

Gráfico 6 – Total de Pontuações por Questões do TFI - TV O POVO 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com SPSS 19.0 e Excel 2007. 

 

 

 

1º Quartil 

2º Quartil 

3º Quartil 

4º Quartil 



115 
 

Quadro 12 – Questões dos Sete Fatores do TFI com menor e maior pontuação - TV O POVO 

Questão Questões com menor pontuação – 1º Quartil Fator 
Q06 Membros da equipe têm uma visão compartilhada das futuras realizações da equipe. V.C 
Q07 Membros da equipe têm um claro senso de propósito compartilhado V.C 
Q13 Membros da equipe têm uma visão clara para onde a equipe está indo. V.C 
Q19 Membros da equipe têm um bom entendimento das crenças e pressupostos de cada um P.E 
Q21 Membros da equipe contatam pessoas de fora para acrescentar às idéias da equipe. AT.R 
Q26 Membros da equipe confiam uns nos outros. CLIM. 
Q35 Membros da equipe têm um bom entendimento das necessidades pessoais de cada um. P.E 

Questão Questões com maior pontuação – 4º Quartil Fator 
Q02 Membros da equipe preocupam-se com o sucesso de novas idéias. P. ID. 
Q09 Membros da equipe estão comprometidos em fazer novas idéias darem certo. P. ID. 
Q20 Membros da equipe se unem para lidar com problemas inesperados. RES. 
Q23 Membros da equipe têm contatos fora da equipe que são úteis. AT. R 
Q32 A atmosfera da equipe é acolhedora. CLIM. 

Fonte: Resultados da pesquisa. Tabulação com SPSS 19.0 e Excel 2007 

6.5 Estilo de liderança e desempenho criativo das equipes  

O questionário TFI do modelo de liderança criativa de Rickards e Moger (2000) é 

composto por 12 variáveis: 1) plataforma de entendimento; 2) visão compartilhada; 3) clima; 

4)resiliência; 5) idéias próprias; 6) ativação em rede; 7) aprendizado vindo da experiência; 8) 

produtividade; 9) criatividade; 10) gestão do conhecimento; 11) liderança transacional; 12) 

liderança transformacional. As sete primeiras variáveis consistem nas estruturas benignas que 

os líderes deverão criar para garantir o melhor desempenho criativo das equipes. Quanto às 

demais variáveis, duas se referem ao estilo de liderança, e três são critérios de resultado 

(produtividade, criatividade e gestão do conhecimento). 

Nesta subseção são apresentados os resultados da análise de correlação de 

Spearman entre os sete fatores de liderança criativa, as variáveis de estilo de liderança, e de 

resultado. As variáveis de resultado apresentam a autoavaliação da equipe quanto ao seu 

desempenho em termos de “Criatividade”, “Produtividade” e “Gerenciamento de 

Conhecimento”. A análise de correlação foi aplicada com os dados coletados pela 

autoavaliação de cada equipe de TV.  Ressalta-se aqui que o coeficiente de correlação não dá 

uma indicação da direção da causalidade.  

Na TV Assembleia, a análise de correlação de Spearman sugere que existe uma maior 

relação do estilo de liderança transformacional na constituição de uma boa plataforma de 

entendimento e visão compartilhada para a equipe, de um clima favorável, e na resiliência e 

aprendizagem da equipe com as próprias experiências. A maior correlação foi com o fator 

“Resiliência”, que se refere à resistência da equipe diante de problemas e frustrações.  Os 

resultados sugerem ainda que a liderança transacional tem maior relação somente com o fator 

aprendizagem (tabela 16). 
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Quanto às variáveis de resultados, a análise de correlação sugere que o alcance da 

melhor performance da equipe em termos de “Criatividade” tem maior relação com a 

constituição de uma boa plataforma de entendimento e aprendizagem da equipe na discussão 

de seus comportamentos e erros (tabela 16). Os resultados da análise de correlação sugerem 

ainda que o bom entendimento dos membros da equipe com relação às suas crenças, 

diferenças e necessidades pessoais, assim como a constituição da visão compartilhada 

possuem maior relação com a “produtividade” da equipe, do que os demais fatores de 

liderança criativa. A produtividade se refere ao alcance dos padrões de desempenho definido 

pelos gestores na oferta de produtos e serviços de qualidade (tabela 16). 

Quanto ao desempenho da equipe em termos de “Gerenciamento do conhecimento”, de 

produzir um conhecimento que não existia antes da equipe ser formada e estar comprometida 

para a criação de conhecimento, a análise de correlação sugere que a constituição de uma boa 

“Plataforma de Entendimento” e a aprendizagem positiva da equipe com seus 

comportamentos e erros tem maior relação com o melhor desempenho nesse quesito, seguido 

pelos fatores “Resiliência” e “Visão Compartilhada” (tabela 16). 

Tabela 16 – Correlação de Spearman - TV Assembleia 

FATORES DE  

LIDERANÇA CRIATIVA 

ESTILOS DE LIDERANÇA VARIÁVEIS DE RESULTADO 

Liderança 

Transformacio

nal (L_TRF) 

Liderança 

Transacional 

(L_TRA) 

Criatividade 

(CRIAT) 

Produtividade  

(PROD) 

Gerenciamento 

Conhecimento 

(CON) 

Plataforma de Entendimento (PE) ,517** ,372* ,600** ,629** ,787** 

Visão Compartilhada (VC) ,538** ,443** ,472** ,669** ,596** 

Clima (CLIMA) ,521** ,314* ,586** ,471** ,471** 

Resiliência (RESIL) ,659** ,388** ,555** ,572** ,627** 

Idéias Próprias (ID_P) ,227 ,384* ,387** ,297 ,370* 

Ativação em Rede (AT_R) ,459** ,275 ,274 ,330* ,296 

Aprendizado vindo da Experiência  

(AP. E) 
,538** ,536** ,638** ,487** ,718** 

Nota:  **Correlação é significante a nível de 1%; *Correlação é significante a nível de 5% - teste bilateral 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Os resultados da tabela 17 sugerem que o estilo de liderança transformacional apresenta 

maior relação com o desempenho da equipe quanto a “Criatividade”, “Produtividade” e 

“Gerenciamento do conhecimento”, do que a Liderança Transacional, na TV Assembleia. 
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Tabela 17 – Correlação de Spearman entre as cinco variáveis TFI - TV Assembleia 

 

ESTILOS DE LIDERANÇA 

VARIÁVEIS DE RESULTADO 

Criatividade 

(CRIAT) 

Produtividade  

(PROD) 

Gerenciamento 

Conhecimento (CON) 

Liderança Transformacional (L_TRF) ,585** ,748** ,653** 

Liderança Transacional (L_TRA) ,380* ,571** ,540** 

Nota:  **Correlação é significante a nível de 1%; * Significante a nível de 5%- teste bilateral.  

Fonte: Resultados da Pesquisa 

A análise de correlação de Spearman com as variáveis do instrumento TFI sugerem que, 

no contexto da TV Jangadeiro, o estilo de liderança transformacional apresentou maior 

relação com os fatores de liderança criativa, do que a liderança transacional, em especial, na 

criação de um clima favorável ao melhor desempenho criativo da equipe. Na Jangadeiro, os 

resultados sugerem que a liderança transacional apresenta uma maior relação com a criação da 

“Visão Compartilhada”, do que a liderança transformacional (tabela 18). 

Tabela 18 – Correlação de Spearman - TV Jangadeiro 

FATORES DE LIDERANÇA 

CRIATIVA 

ESTILOS DE LIDERANÇA VARIÁVEIS DE RESULTADO 

Liderança 

Transformacional 

(L_TRF) 

Liderança 

Transacional 

(L_TRA) 

Criatividade 

(CRIAT) 

Produtividade  

(PROD) 

Gerenciamento 

Conhecimento 

(CON) 

Plataforma de Entendimento (PE) ,534** ,247 ,546** ,500** ,653** 

Visão Compartilhada (VC) ,460** ,507** ,203 ,472** ,445** 

Clima (CLIMA) ,788** ,387* ,462** ,560** ,544** 

Resiliência (RESIL) ,502** ,258 ,587** ,725** ,583** 

Idéias Próprias (ID_P) ,537** ,356* ,311 ,493** ,478** 

Ativação em Rede (AT_R) ,539** ,391* ,587** ,616** ,535** 

Aprendizado vindo da Experiência  

(AP. E) 
,510** ,262 ,568** ,629** ,473** 

Nota:  **Correlação é significante a nível de 1%; *Correlação é significante a nível de 5% - teste bilateral 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Quanto às variáveis de resultado, a análise de correlação sugere que os fatores 

“Resiliência” e “Ativação em Rede” possuem maior relação com o desempenho da equipe da 

TV Jangadeiro quanto à “Criatividade”, seguido pelos fatores “Aprendizagem com a 

experiência” e “Plataforma de entendimento” (tabela 18).  

Os resultados sugerem ainda que a resiliência da equipe diante de problemas e 

frustrações possui maior relação com a “Produtividade” da equipe, e a constituição da 

“Plataforma de entendimento” possui maior relação com o desempenho da equipe quanto ao 

“Gerenciamento do conhecimento”. Não foi encontrada correlação forte ou moderada positiva 
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entre o comprometimento da equipe na realização de novas ideias (fator “ideias próprias”) e 

as variáveis de resultado (tabela 18). 

Na tabela 19, os resultados da correlação de Spearman sugerem que a Liderança 

Transformacional possui maior relação positiva com o desempenho da equipe quanto à 

“Criatividade”, “Produtividade” e “Gerenciamento do conhecimento”. 

Tabela 19 – Correlação de Spearman entre as cinco variáveis TFI - TV Jangadeiro 

ESTILOS DE LIDERANÇA 

VARIÁVEIS DE RESULTADO 

Criatividade 

(CRIAT) 

Produtividade  

(PROD) 

Gerenciamento 

Conhecimento 

(CON) 

Liderança Transformacional (L_TRF) ,534** ,637** ,679** 

Liderança Transacional (L_TRA) ,221 ,355* ,485** 

Nota:  **Correlação é significante a nível de 1%; * Significante a nível de 5% - teste bilateral.  

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Os resultados da análise de correlação de Spearman sugerem que, no contexto da TV O 

POVO, ambos os estilos de liderança, transacional e transformacional, apresentam relação 

com os fatores de liderança criativa (tabela 20). Em especial, sugere que o estilo de liderança 

transformacional tem maior relação com a constituição da “Plataforma de entendimento”, a 

“Resiliência” e o uso de contatos externos que sejam úteis à equipe (“Ativação em rede”), do 

que o estilo de liderança transacional.  

Sugere ainda que o estilo de liderança transacional possui maior relação com a 

existência de um clima favorável, com o comprometimento da equipe em fazer as novas 

ideias darem certo (“Ideias Próprias”) e com a aprendizagem de seus membros com as 

próprias experiências, do que o estilo de liderança transformacional. 

Na relação entre os fatores de liderança criativa e as variáveis de resultado, os 

resultados da tabela 20 sugerem que a “Resiliência” e o comprometimento da equipe na 

realização de novas ideias apresentam maior relação com a “Criatividade” da equipe, do que 

os demais fatores. Com relação à “Produtividade” da equipe, os resultados sugerem que a 

constituição da “Visão Compartilhada” e o comprometimento da equipe com novas ideias 

possui maior relação com o desempenho da equipe quanto a esse quesito.  

A análise de correlação sugere ainda que o desempenho da equipe quanto ao 

“gerenciamento do conhecimento” apresenta maior relação com quase todos os fatores de 

liderança criativa, destacando-se o comprometimento com as novas ideias (fator “Ideias 

próprias”) e a “Resiliência” da equipe.  
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Tabela 20 – Correlação de Spearman - TV O POVO 

FATORES DE LIDERANÇA 

CRIATIVA 

ESTILOS DE LIDERANÇA VARIÁVEIS DE RESULTADO 

Liderança 

Transformacional 

(L_TRF) 

Liderança 

Transacional 

(L_TRA) 

Criatividade 

(CRIAT) 

Produtividade  

(PROD) 

Gerenciamento 

Conhecimento 

(CON) 

Plataforma de Entendimento (PE) ,701** ,585** ,557** ,365 ,562** 

Visão Compartilhada (VC) ,332 ,368 ,593** ,705** ,646** 

Clima (CLIMA) ,549** ,614** ,597** ,324 ,447* 

Resiliência (RESIL) ,584** ,441* ,735** ,315 ,705** 

Idéias Próprias (ID_P) ,485** ,638** ,631** ,593** ,716** 

Ativação em Rede (AT_R) ,572** ,410* ,405* ,115 ,341 

Aprendizado vindo da Experiência  

(AP. E) 
,516** ,670** ,497** ,391* ,671** 

Nota:  **Correlação é significante a nível de 1%; *Correlação é significante a nível de 5% - teste bilateral 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Na correlação entre as variáveis de resultado e os estilos de liderança, os resultados 

sugerem que o estilo de liderança transacional apresenta maior relação com o desempenho da 

equipe em termos de “Gerenciamento do conhecimento”, do que a liderança transformacional. 

Não é encontrada correlação forte ou moderada positiva entre os estilos de liderança e as 

variáveis “Criatividade” e “Produtividade” (tabela 21). 

 

Tabela 21 – Correlação de Spearman entre as cinco variáveis TFI - TV O POVO 

ESTILOS DE LIDERANÇA 

VARIÁVEIS DE RESULTADO 

Criatividade 

(CRIAT) 

Produtividade  

(PROD) 

Gerenciamento 

Conhecimento 

(CON) 

Liderança Transformacional (L_TRF) ,386* ,303 ,442* 

Liderança Transacional (L_TRA) ,370 ,460* ,639** 

Nota:  **Correlação é significante a nível de 1%; *Significante a nível de 5% - teste bilateral 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

A análise de correlação aponta que para a TV Assembleia e TV O POVO, que não 

possuem fins lucrativos, o estilo de liderança não apresentou correlação forte ou moderada 

positiva significante com o fator  “Ideias próprias”, relativo ao comprometimento da equipe 

com as novas ideias. Para a TV Jangadeiro, ocorre correlação moderada positiva entre o estilo 

de liderança transformacional e esse fator, o que sugere que a natureza comercial da TV 

influencia a equipe a um maior engajamento. Para a TV Jangadeiro e TV O POVO é 

encontrada correlação moderada positiva entre o estilo de liderança transformacional e o fator 

“Ativação em rede”, o que não ocorre para a TV Assembleia. 



120 
 

Os resultados sugerem que na TV Assembleia há uma maior relação da liderança 

transformacional com a “Produtividade” da equipe, na TV Jangadeiro com o “Gerenciamento 

do conhecimento”, e na TV O POVO uma maior relação da liderança transacional com o 

desempenho da equipe quanto ao “Gerenciamento do conhecimento”. 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção, será efetuado o confronto dos resultados de ordem quantitativa e 

qualitativa para responder o problema da pesquisa e os objetivos propostos no estudo. 

A média obtida pela aplicação do questionário TFI  junto aos líderes e liderados 

classificou as equipes de cada TV na faixa “equipe dos sonhos”, ou seja, as equipes se 

autodenominaram como possuidoras de alto potencial criativo. Segundo essa classificação, as 

equipes superaram os estágios iniciais de desenvolvimento proposto por Tuckman, situando-

se nas fases de normalização e performance, onde a coesão grupal é fortalecida, e o 

relacionamento se encontra consolidado. 

Segundo os resultados do questionário TFI, a equipe da TV O POVO se 

considerou mais criativa do que a equipe da TV Jangadeiro e TV Assembleia. A equipe da 

TV Jangadeiro se considerou mais produtiva do que as demais TVs. Quanto às estruturas 

benignas necessárias para vencer às barreiras ao desempenho criativo pontuadas por Rickards 

e Moger (2000) no MLC, as equipes da TV Assembleia e TV Jangadeiro concederam maior 

pontuação aos fatores “Ativação em Rede” e “Idéias Próprias”. Na TV O POVO, a equipe 

concedeu maior pontuação aos fatores “Ideias próprias” e “Aprendizagem vindo da 

Experiência”. 

A análise qualitativa revelou um ponto de vista contrário do Diretor da TV 

Assembleia, que considerou não estar totalmente satisfeito com o desempenho criativo de sua 

equipe, que poderia adequar melhor as rotinas jornalísticas ao contexto da TV e serem mais 

criativos. A chefe de redação da TV Assembleia discorda desse ponto de vista, afirmando que 

considera sua equipe criativa.  

A editora-chefe da TV O POVO considerou, na entrevista, o desempenho da 

equipe razoável, devido a necessidade de maior maturidade no grupo. Por sua vez, a gerente 

de jornalismo da TV Jangadeiro considera sua equipe criativa, confirmando que seus 

membros têm razão em se autoavaliar positivamente.  

Ainda segundo a análise quantitativa do questionário TFI, na atuação da liderança 

sobre o desempenho criativo das equipes, foi identificada a presença de ambos os estilos de 

liderança (transacional e transformacional), que apresentaram valor médio aproximado na TV 

Assembleia. Na TV Jangadeiro e TV O POVO se destacou a liderança transformacional.  

Contudo, a análise de correlação de Spearman sugere que na TV Assembleia e TV 

Jangadeiro, o estilo de liderança transformacional apresenta maior relação positiva com o 



122 
 

desempenho das equipes quanto à “Criatividade”, “Produtividade” e “Gerenciamento do 

conhecimento”. Na TV O POVO, os resultados sugerem que o estilo de liderança transacional 

apresenta maior relação com o desempenho da equipe quanto ao “Gerenciamento do 

conhecimento”. 

Os resultados da análise qualitativa também revelam a presença de ambos os 

estilos de liderança na atuação dos líderes das TVs analisadas. As reuniões que fazem parte da 

rotina do processo de produção dos programas são o principal mecanismo utilizado pelas 

lideranças para a promoção da plataforma de entendimento e da visão compartilhada entre os 

liderados. Por meio delas, as lideranças conformam o comportamento dos jornalistas à linha 

editorial da organização (BREED, 1955), aplicando a gestão por exceção ativa e provendo os 

subordinados com recompensas contingentes de caráter simbólico, conforme tenham 

alcançado as metas propostas.  

Os líderes fazem uso de estratégias de liderança transacional para o 

gerenciamento do risco criativo e operacional (BECKER et al., 2011), buscando impedir a 

todo custo que as falhas aconteçam. A gestão por exceção passiva é aplicada em determinadas 

situações, nas ocorrências de desvios e erros por parte dos jornalistas, sobre quem são 

aplicadas sanções. 

As lideranças também fazem uso das reuniões para estimular o comprometimento 

da equipe com a geração e sucesso de novas ideias. Para alcançar esse objetivo, os líderes da 

TV Assembleia e TV Jangadeiro fazem uso da liderança transacional, prometendo 

explicitamente a recompensa em troca do desempenho criativo, o que segundo Eisenberger e 

Shanock (2003) pode melhorar a motivação da equipe para a criatividade. 

Os dirigentes controlam o desempenho da equipe no decorrer do processo de 

produção dos programas, e ao seu final. A TV Jangadeiro, por sua finalidade comercial, se 

diferencia por mensurar o desempenho da equipe pela meta alcançada em termos de 

audiência. Em todas as TVs, os dirigentes acompanham o desempenho da equipe pelo 

feedback dado pelos telespectadores. Os depoimentos das lideranças revelam que são 

utilizados nas TVs diferentes pontos de contatos com os clientes, como o telefone na TV 

Assembleia, e o uso das mídias sociais pela TV Jangadeiro para promoção de maior interação 

com o público, corroborando com os estudos de Becker et al. (2011).  

Constatou-se ainda que durante as reuniões e no contato diário, os líderes também 

fazem uso de estratégias de liderança transformacional para promover os fatores de liderança 

criativa. A resiliência, o aprendizado vindo da experiência e o clima positivo são promovidos 
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por meio da manutenção de uma diálogo aberto para a discussão de erros, problemas e 

soluções, de compartilhamento de ideias, dos elogios, do estímulo intelectual para a busca de 

soluções inovadoras, do incentivo à maior autonomia, da influência idealizada do líder como 

exemplo para a equipe, e da consideração individualizada pelo feedback contínuo.  

O processo de elaboração dos programas descrito pelos dirigentes revela uma 

produção industrializada, como pontuado por Becker et al. (2011), com destaque para a 

especialização e paralelização das tarefas, o uso de rotinas específicas e a presença de uma 

supervisão constante no decorrer do processo. Contudo, os processos de produção também se 

caracterizam por ser altamente interativos, exigindo intensa colaboração entre os envolvidos, 

e elevado nível de comunicação (BECKER et al., 2011), o que não seria alcançado apenas 

com o estilo de liderança transacional.  

Como proposto na teoria de Bass e Avolio (1994), a liderança transformacional é 

usada como complemento da liderança transacional para levar as equipes de telejornalismo a 

um desempenho criativo além do esperado.  

A análise do processo de produção descrito pelos dirigentes, assim como alguns 

de seus depoimentos, reforçam a proposição de que as definições padronizadas não matam a 

criatividade dos jornalistas (BECKER et al., 2011). Elas servem de limitadores, contribuindo 

para canalizar os esforços criativos da equipe para o atendimento dos requisitos exigidos para 

os programas. 

A análise da pontuação das questões do instrumento TFI demonstra que apesar 

das lideranças de todas as TVs se preocuparem em proporcionar uma atmosfera acolhedora 

para a equipe, na TV Assembleia e na TV O POVO a confiança entre os membros da equipe 

precisa ser melhor trabalhada, pois se destacou com menor pontuação.  

Essa informação é confirmada pelos resultados coletados nas entrevistas. O 

Diretor da TV Assembleia e Chefe dos Cinegrafistas pontuam a ocorrência de conflitos 

individuais em torno do processo de produção, e de estresse dos trabalhadores por conta das 

pressões quanto ao valor da produção que irá ao ar, classificando-as em grau médio. Também 

destacam que “alguns colaboradores adquirem forte poder de influência e prestígio associado 

à sua competência criativa, o que gera conflitos”, considerando grau alto de ocorrência. 

Na TV O POVO, foi destacada a ocorrência de conflitos associados ao poder de 

influência e prestígio de determinados colaboradores, pontuada em grau médio. A gerente e o 

chefe de redação da TV Jangadeiro não destacaram existência de conflitos entre os 

colaboradores. 
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Infere-se disso que há nas TVs pesquisadas uma preocupação com a criação de 

um ambiente de trabalho benigno que propicie uma produção colaborativa e estimulante. Ao 

mesmo tempo, esses resultados demonstram a natureza fluida da cultura organizacional 

televisiva, onde a coesão, os conflitos e diferenças coexistem (DAYMON, 2000; 

HESMONDHALGH; BAKER, 2008).  

Constatou-se ainda que tanto na TV Jangadeiro como na TV O POVO as questões 

menos pontuadas foram dos fatores “Visão Compartilhada” e “Plataforma de Entendimento”, 

com destaque para o primeiro. Na TV Assembleia, apenas uma questão do fator “Visão 

compartilhada” e “Plataforma de Entendimento” estão entre as menos pontuadas. Apesar 

disso, a média desses fatores se situou na faixa “Equipe dos Sonhos”, da escala TFI, em todas 

as TVs.   

Isso poderia explicar o fato da questão “membros da equipe preocupam-se com o 

sucesso de novas ideias” do fator “Ideias Próprias” estar entre as questões mais pontuadas nas 

TVs pesquisadas. Conforme Drach-Zahavy e Somech (2001), o compartilhamento de visão e 

objetivos é necessário para levar a equipe a um maior comprometimento com a inovação de 

projetos, e de superar as resistências.  

Para todas as TVs a questão “Membros da equipe contatam pessoas de fora para 

acrescentar às ideias da equipe”, referente ao fator “Ativação em Rede”, se encontra entre as 

questões com menor pontuação. Enquanto no campo televisivo britânico, canadense, 

americano, entre outros países, a produção em TV tem sido mais realizada por uma rede de 

agentes (FULLER-LOVE, 2009; ANTCLIFF et al., 2007), sendo mais aberta a contribuições 

externas, as empresas de TV brasileiras aqui pesquisadas adotam uma estrutura mais 

burocrática, com equipes formadas apenas por colaboradores que compõem formalmente seu 

corpo funcional. 

Contudo, as empresas de TV dependem de contatos externos para conseguirem 

obter os personagens para as suas matérias, acesso aos locais onde ocorrem os fatos que 

deverão ser cobertos, entre outras necessidades, o que explica a questão “membros da equipe 

têm contatos fora da equipe que são úteis”, do fator “Ativação em Rede” estar situada entre as 

questões mais pontuadas, para todas as TVs. 

Também, na TV Assembleia e TV Jangadeiro, a questão “membros da equipe 

usam contatos pessoais para ajudar a equipe de diversas maneiras”, do fator “Ativação em 

Rede”, se situou entre as mais pontuadas. O networking é considerado uma prática obrigatória 

e essencial para a obtenção de sucesso na produção televisiva, exigindo dos jornalistas, 
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habilidade comunicativa e competência para a construção dos elos de cooperação e confiança 

necessários (ANTCLIFF et al., 2007; LEE, 2011). 

Por fim, na análise das questões dos sete fatores TFI, com maior pontuação, 

destacou-se o fator “Resiliência” na TV Jangadeiro e TV O POVO, sugerindo que suas 

equipes enfrentam melhor os momentos de frustrações e adversidades. Também, na TV 

Assembleia, duas das três questões do fator “Aprendizado vindo com a experiência” se 

situaram entre as menos pontuadas, indicando necessidade de melhor esforço das lideranças 

para que a equipe saiba discutir de forma mais construtiva os problemas, assim como o 

comportamento da equipe. 

Constatou-se ainda que as mídias televisivas são fortemente dependentes do uso 

das tecnologias, para garantir a qualidade do processo de produção dos programas, e para 

constituir pontes de contato com o público-alvo para captação do seu feedback. A tecnologia 

dá também importante contribuição no gerenciamento da informação e no processo de 

comunicação entre os jornalistas, facilitando a atividade da liderança na constituição da 

plataforma de entendimento e da visão compartilhada. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo permitiu discutir a gestão da criatividade no contexto das organizações 

culturais, revelando as estratégias utilizadas pelas lideranças de empresas de televisão para a 

condução do desempenho criativo de suas equipes. Respondendo aos pressupostos da 

pesquisa, constatou-se que em todas as TVs, os estilos de liderança transacional e 

transformacional estão, ambos, presentes na atuação das lideranças.  

O primeiro objetivo da pesquisa foi analisar o desempenho criativo das equipes de 

Telejornalismo e sua relação com o estilo de liderança. As equipes de TVs pesquisadas se 

autoavaliaram como possuidoras de desempenho além do esperado, por meio do instrumento 

TFI. Em contraparte, na entrevista alguns dirigentes da TV Assembleia e TV O POVO 

consideraram a necessidade de um maior empenho de suas equipes, afirmando ainda não 

estarem totalmente satisfeitos com o desempenho por elas apresentado.   

 Quanto à predominância de um estilo de liderança sobre o outro, com relação ao 

desempenho criativo das equipes, a pesquisa somente sugere haver uma maior relação entre o 

estilo de liderança transformacional e o desempenho criativo das equipes na TV Assembleia e 

TV Jangadeiro, quanto à criatividade, produtividade e gestão do conhecimento. Na TV O 

POVO, o estudo sugere que predomina o estilo de liderança transacional quanto ao 

desempenho da equipe no gerenciamento do conhecimento.  

O segundo objetivo da pesquisa consistiu em checar aspectos específicos do 

contexto e da atuação das lideranças. O terceiro objetivo consistiu em destacar as diferenças 

de atuação dos líderes. 

A liderança da TV O POVO se destaca pelo maior esforço na inserção de uma 

“cultura de planejamento” entre os jornalistas. Foi a única emissora pesquisada que 

apresentou uma linha editorial definida por escrito, organograma estruturado, um fluxograma 

descrevendo o passo a passo da produção dos programas, e a manualização de alguns 

procedimentos.  No entender do Diretor de Operações da TV, um terreno adubado pela 

conformidade contribui para que a equipe se torne mais criativa.  

A proximidade dos líderes é mais explícita na TV O POVO, onde o Diretor de 

Operações, o Gerente de Operações e a Editora-chefe estão situados no mesmo ambiente da 

equipe de jornalismo, não havendo paredes divisórias. A maior proximidade dos líderes 

facilita o processo de supervisão e de comunicação com a equipe, o que pode explicar o fato 

da equipe apresentar maior autoavaliação quanto ao fator “Aprendizado vindo da 

experiência”, se comparado às demais TVs. O próprio discurso do Diretor de Operações e da 
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Editora-chefe, na entrevista, reforça essa proposição, destacando os momentos das reuniões 

como sendo de autoavaliação coletiva e individual, e no incentivo constante ao 

compartilhamento dos problemas e erros para a geração de aprendizagem. 

Para cada um dos sete programas de jornalismo da TV O POVO, é definido um 

responsável que pode ser o próprio Diretor, a editora-chefe, a coordenadora de produção, e 

mesmo os produtores e editores da equipe. O mesmo não ocorre na TV Jangadeiro e TV 

Assembleia, pois seus diretores não se envolvem na coordenação de um programa específico, 

estando situados em sala separada de suas equipes. Na TV Jangadeiro e TV Assembleia, são 

designados editores-chefes específicos para cada programa jornalístico.  

Na TV Jangadeiro, há uma maior diferenciação vertical quanto à autoridade 

(diretora de jornalismo, gerente de jornalismo, chefe de redação, editor-chefe, chefe de 

reportagem), o que torna o processo decisório mais complexo, com realização de reuniões que 

variam quanto ao período e atores envolvidos. Os principais desafios da TV Jangadeiro, 

apontados pelos dirigentes, são restrições do tamanho da empresa, e a abordagem de 

programação do SBT mais voltada para o entretenimento. Este último desafio está sendo 

superado pela TV Jangadeiro com a mudança para a Band, que possui o jornalismo como área 

de destaque em sua programação. As lideranças da TV Jangadeiro não destacaram os 

conflitos como obstáculos ao desempenho criativo de suas equipes. 

As lideranças da TV Assembleia tem que lidar com as limitações de recursos 

técnicos e com problemas de comprometimento por parte de alguns colaboradores. Estresse e 

conflitos entre os jornalistas em torno do processo criativo foram pontuados pelo Diretor da 

TV e  Chefe dos cinegrafistas. Os dirigentes esperam que a implementação da Avaliação de 

desempenho, em 2012, contribua para melhorar o comprometimento da equipe. 

Conforme o Diretor da TV O POVO, um dos grandes desafios na gestão de sua 

equipe tem sido a promoção da motivação, e a falta de uma maior maturidade da equipe, pela 

presença de membros muito jovens. Apesar do esforço da direção em manualizar 

procedimentos, elaborar fluxogramas e organograma, os resultados do instrumento TFI 

revelam que os membros pesquisados não foram unanimes quanto a qualidade da plataforma 

de entendimento, da visão compartilhada pela equipe, e da confiança entre seus membros, 

cujas questões foram menor pontuadas.  

Com relação às estratégias de liderança adotadas, constatou-se que a realização de 

reuniões é o principal recurso utilizado pelos dirigentes das TVs para transmissão da linha 
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editorial a ser seguida pela equipe, a definição do desempenho que se deseja alcançar e o seu 

acompanhamento. Nas TVs pesquisadas, os erros não são tolerados, gerando punições. 

No contexto das organizações televisivas, a realização de reuniões pode ser 

compreendida como um processo que atende a gestão do risco criativo e operacional, e 

caracteriza um aspecto da liderança transacional no que diz respeito à gestão por exceção 

ativa, quando o líder realiza uma supervisão ativa do desempenho da equipe, buscando 

impedir as falhas antes que elas ocorram. A aplicação de sanções após a ocorrência dos erros, 

corresponde ao aspecto da liderança transacional, denominado gestão por exceção passiva. 

As lideranças nas TVs não definem um desempenho padrão esperado que se 

deseja alcançar, de maneira formalizada, para alimentar o processo de gestão por exceção 

ativa. Isso pode ser explicado pelo fato das organizações analisadas não adotarem ainda o 

planejamento estratégico. A diretriz padrão que as equipes devem seguir é a linha editorial da 

empresa. O desempenho dos colaboradores é avaliado diariamente nas reuniões, e no próprio 

decorrer das atividades. Na TV Jangadeiro, a produtividade da equipe é avaliada pela meta a 

ser alcançada em termos de audiência. 

O uso de recompensas contingentes é um dos fatores que caracteriza a liderança 

transacional. Os dirigentes das TVs afirmam que o comportamento criativo é reconhecido e 

premiado no corpo funcional por meio de incentivos não financeiros. Como estratégia de 

incentivos não financeiros se destacou em todas as TVs a possibilidade de ascensão de 

carreira e realização de treinamentos. Na TV Jangadeiro e na TV Assembleia foi constatado 

que a recompensa é prometida de forma explícita para o desempenho criativo, o que pode 

elevar a motivação dos colaboradores para a criatividade. 

Estratégias relacionadas ao estilo de liderança transformacional também foram 

identificadas nos depoimentos dos gestores, quanto à: motivação inspiradora; estimulação 

intelectual; influência idealizada; e consideração individualizada. Dentre essas estratégias, em 

todas as TVs foi constatado o uso do empowerment e do estímulo à aprendizagem.  

A TV Jangadeiro e a TV Assembleia se destacam quanto ao esforço dos líderes na 

constituição de um clima de confiança, por meio de estratégias de motivação inspiradora. Isso 

pode explicar a maior autoavaliação da equipe da Jangadeiro quanto ao fator “Resiliência”, e 

demonstrar o esforço da liderança da TV Assembleia para melhorar o clima da equipe. 

Esses resultados corroboram com estudos anteriores acerca da liderança 

transformacional que apontam o empowerment, o bom clima organizacional, e o estímulo à 

aprendizagem como ferramentas utilizadas pelos líderes transformacionais. 
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O princípio de conteúdo não cotidiano rege o processo de produção dos 

programas, os jornalistas devem ser capazes de gerar uma forma de conhecimento que tenha 

um  significado poderoso, que promova um forte envolvimento emocional do telespectador, 

que desperte sentimentos de empatia pelo programa. O produto televisivo é de natureza 

transitória, pois a cada dia um produto é completamente diferente do anterior. 

A natureza do produto televisivo exige, portanto, que os jornalistas sigam uma 

série de rotinas, tipificadas no seu meio profissional, para que o objetivo de influenciar e 

satisfazer o público seja atingido. Por meio deste estudo, observou-se que essas rotinas 

servem de base para a atuação da liderança na gestão por exceção ativa e passiva, para 

gerenciamento do risco criativo e operacional. Também ao estímulo do processo de geração 

de novas ideias e comprometimento, por meio das estratégias de recompensas contingentes da 

liderança transacional, e de ações próprias da liderança transformacional.  

Essas constatações permitiram compreender como os gestores que atuam no 

contexto do telejornalismo enfrentam o paradoxo da “autonomia e controle”. É preciso dar 

liberdade ao jornalista para a geração de novas ideias, mas ao mesmo tempo, direcionar sua 

criatividade para os objetivos da organização.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO TFI DO MODELO MLC DE RICKARDS E 
MOGERS 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E 
CONTABILIDADE - FEAAC 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E 
CONTROLADORIA - PPAC 

 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Esse questionário tem como finalidade coletar dados para pesquisa científica do Mestrado 
Acadêmico em Administração e Controladoria da Universidade Federal do Ceará. 
Agradecemos o seu interesse em participar da pesquisa, assegurando-vos o sigilo das 
informações obtidas. Por gentileza, responda a todas as perguntas. Permanecemos à 
disposição para eventuais esclarecimentos em: vivianne_roldan@yahoo.com.br. 
 
SETOR:_________________________CARGO:___________________SEXO: (   )Masculino (   )Feminino 
IDADE:  ________________________ 
 
Com base em sua equipe de trabalho, responda a cada item abaixo, marcando em uma escala 
de 5 a 1 (5=concorda fortemente; 4=concorda; 3=neutro; 2=discorda; 1=discorda fortemente). 
Marque um X na lacuna correspondente. 
 
Nº Questão 5 4 3 2 1 
1 Eu tenho experiência pessoal sobre a forma como esta equipe trabalha.      
2 Membros da equipe preocupam-se com o sucesso de novas idéias.      
3 A liderança da equipe tende a ser motivadora.      
4 Membros da equipe desejam assumir responsabilidade para novas idéias 

darem certo. 
     

5 A liderança da equipe concentra-se em corrigir erros.      
6 Membros da equipe têm uma visão compartilhada das futuras realizações da 

equipe. 
     

7 Membros da equipe têm um claro senso de propósito compartilhado.      
8 A equipe é bem sucedida em atingir seus padrões de desempenho.      
9 Membros da equipe estão comprometidos em fazer novas idéias darem 

certo. 
     

10 A liderança da equipe tende a ser orientada a resultados.      
11 A equipe produz conhecimento que não existia antes de a equipe ser 

formada. 
     

12 A liderança da equipe tende a ser criativa.      
13 Membros da equipe têm uma visão clara de para onde a equipe está indo.      
14 A equipe é boa em aprender através da discussão de seus comportamentos.      
15 Membros da equipe discutem construtivamente quando as coisas saem 

erradas. 
     

16 A equipe recupera suas forças após quaisquer obstáculos em seus planos.      
17 Membros da equipe usam contatos pessoais para ajudar a equipe de diversas 

maneiras. 
     

18 A equipe é criativa.      
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19 Membros da equipe têm um bom entendimento das crenças e pressupostos 
de cada um. 

     

20 Membros da equipe se unem para lidar com problemas inesperados.      
21 Membros da equipe contatam pessoas de fora para acrescentar às idéias da 

equipe. 
     

22 A equipe é imaginativa no trabalho.      
23 Membros da equipe têm contatos fora da equipe que são úteis.      
24 A equipe é preocupada com o gerenciamento do conhecimento.      
25 A liderança da equipe concentra-se no monitoramento de progressos.      
26 Membros da equipe confiam uns nos outros.      
27 Membros da equipe têm um bom entendimento de suas diferenças pessoais.      
28 A equipe está envolvida em criar conhecimento para a organização.      
29 A equipe é produtiva.      
30 A liderança da equipe tende a ser inspiradora.      
31 A equipe frequentemente sugere boas idéias.      
32 A atmosfera da equipe é acolhedora.      
33 A equipe é boa em aprender através de seus erros.      
34 A equipe se recupera bem de frustrações.      
35 Membros da equipe têm um bom entendimento das necessidades pessoais de 

cada um. 
     

36 Membros da equipe apóiam-se uns nos outros.      
37 A equipe produz produtos ou serviços de boa qualidade para seus 

consumidores. 
     

 
 

Fatores e Variáveis do TFI e as questões que lhe são correspondentes 

Fator/Variável do Instrumento TFI Questões do Instrumento 

Nulo 01 

Plataforma de Entendimento (P.E) 19, 27, 35 

Visão Compartilhada (V. C) 06, 07, 13 

Clima (CLI.) 26, 32, 36 

Resiliência (RES.) 16, 20, 34 

Idéias Próprias (P. ID.) 02, 04, 09 

Ativação em Rede (AT. R) 17, 21, 23 

Aprendizado vindo da experiência (AP. E) 14, 15, 33 

Liderança Transformacional (TRF.) 03, 12, 30 

Liderança Transacional (TRA.) 05, 10, 25 

Criatividade (CRIA.) 18, 22, 31 

Produtividade (PROD.) 08, 29, 37 

Gerenciamento do Conhecimento (CON.) 11, 24, 28 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E 
CONTABILIDADE - FEAAC 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E 
CONTROLADORIA - PPAC 

 

PARTE I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A EMPRESA 
 

1) Nome (razão social e fantasia) e Ramo de Atividade  
2) Porte, Natureza e Faturamento Anual Médio 
3) Histórico  
4) Número de Funcionários  
5) Missão, Visão, Valores  
6) Organograma da organização; composição funcional dos Telejornais 
7) Grade de Programação da TV; 
8) Política Editorial  
9) Rede de TV à qual está vinculada 
10) Principais fontes de receita da empresa 
11) Políticas de RH 
12) Uso da Tecnologia 
 

PARTE II – LIDERANÇA 
 

1) No que consiste a Criatividade no contexto de produção do Telejornalismo? 
2) Como se realiza o processo de produção dos programas jornalísticos? 
3) Que fatores você destacaria como barreiras ao desempenho criativo das equipes? 
4) Quais são as estratégias que você utiliza para promover o elevado desempenho criativo de 
sua equipe? 
5) Como você avalia o desempenho da sua equipe neste exato momento? O que falta para que 
ela possa superar as suas expectativas?  
6) Como você caracterizaria seu estilo de liderança? 

 
DADOS DO RESPONDENTE 

 
1) Cargo: _____________________     
 
2)  Tempo de experiência: 
 
 Em outras organizações: ___________________ 
 Nesta organização: _________________ 
 No cargo: ______________________ 
 
3) Sexo: 
 
(     ) Masculino     (     ) Feminino 
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4) Maior nível de escolaridade completo: 
 
(     ) Ensino médio    (     ) Ensino superior    
 
Pós-graduação (especificar): _____________________  
 
5) Faixa etária:   
 
(      ) 18 a 24 anos        (      ) 25 a 31 anos                                           
(      ) 32 a 38 anos        (      ) 39 a 45 anos               
(      ) 46 a 52 anos       (      ) 53 a 59 anos  
(      ) acima de 60 anos 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 2   
 
 
 
 
 

 
 

QUESTIONÁRIO DE APROFUNDAMENTO – LIDERANÇA CRIATIVA 

Esse questionário tem como finalidade coletar dados para pesquisa científica do Mestrado 
Acadêmico em Administração e Controladoria da Universidade Federal do Ceará. Permanecemos à 
disposição para eventuais esclarecimentos em: vsalasroldan@gmail.com. Tel (85) 8835-6328. 
Agradecemos pela sua colaboração. 

 
Marque sua resposta conforme legenda abaixo: 
 
5 = CONCORDO TOTALMENTE  = MUITO ALTO; 4 = CONCORDO  =  ALTO ;3= NEM 
CONCORDO, NEM DISCORDO = MÉDIO ;2 = DISCORDO = BAIXO; 1= DISCORDO 
TOTALMENTE = MUITO BAIXO; 
NA = NÃO SE APLICA 
 

ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DO COMPORTAMENTO DA EQUIPE 
Grau de Avaliação 

5 4 3 2 1 NA 
1)...adota um planejamento estratégico com missão, visão, e metas estratégicas 
formalmente definidas 

      

2)...divulga amplamente a missão, visão e metas estratégicas da empresa para 
todos os membros da organização 

      

3)...a política editorial da empresa é explícita, sendo formalizada por escrito        

4)...a política editorial da empresa é implícita, sendo repassada verbalmente       

5)...os papéis e responsabilidades dos colaboradores estão definidos por escrito       

6)...os papéis e responsabilidades dos colaboradores são repassados apenas 
verbalmente 

      

7)...os procedimentos para a elaboração dos programas de TV são manualizados 
na empresa 

      

8)...os programas de TV só vão ao ar após aprovação do Editor-chefe        

9)...os programas de TV só vão ao ar após aprovação do Diretor Executivo       

10)...o desempenho criativo da equipe é medido pelo grau de audiência alcançado 
pelo programa de TV 

      

11)...o desempenho criativo a ser atingido pela equipe é definido por outros 
indicadores, além da audiência da TV (tais como, % de reclamações, % de 
elogios, etc) 

      

12) ...não são definidos indicadores de desempenho        

13)...são utilizados processos de comparação de desempenho como base de 
estímulo ao melhor desempenho criativo 

      

14)...por meio de reuniões, as lideranças estabelecem as estratégias desejadas para 
o desempenho criativo das tarefas  

      

15)...a empresa realiza avaliação de desempenho       

16)...realiza treinamentos para melhorar o trabalho em equipe e o seu desempenho       

17)...o comportamento criativo é reconhecido e premiado no corpo funcional por 
meio de incentivos financeiros  

      

18).. o comportamento criativo é reconhecido e premiado no corpo funcional por 
meio de incentivos não financeiros, como possibilidade de ascensão de carreira 

      

19)...a recompensa é prometida de forma explícita para o desempenho criativo       

20)...os erros não são tolerados pela empresa, gerando punições         
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PODER E CONFLITOS 
Grau de Avaliação 

5 4 3 2 1 NA 
21)...os programas atualmente veiculados pela empresa foram definidos em 
conjunto com a Rede Emissora 

      

22)...a empresa possui autonomia para efetuar mudanças em seus programas de 
TV, sem necessidade de autorização da Rede Emissora 

      

23)...a empresa sofre constantes interferências da Rede Emissora a respeito do 
conteúdo dos programas de TV veiculados 

      

24)....ocorrem conflitos entre as equipes da TV e os editores da Rede Emissora 
sobre quem tem o controle criativo no processo de produção 

      

25)...existem conflitos de interesse entre os executivos da TV e os da Rede 
Emissora 

      

26)...existem diferenças entre os trabalhadores quanto ao acesso aos recursos 
disponíveis 

      

27)...ocorrem conflitos individuais em torno do controle criativo do processo de 
produção 

      

28)...ocorrem conflitos entre as equipes sobre o controle criativo no processo de 
produção 

      

29)...alguns colaboradores adquirem forte poder de influência e prestígio 
associado à sua competência criativa, o que gera conflitos 

      

30)...os trabalhadores sofrem forte estresse por conta das pressões para elevar o 
valor da produção a ser colocada no ar, o que inibe sua criatividade 

      

31)... conflitos entre os executivos da TV e da Rede emissora elevam a ansiedade 
e estresse dos trabalhadores, devido as decisões de alterações de última hora nos 
programas 

      

32)...decisões da hierarquia acima das equipes de produção têm gerado conflitos 
entre elas e os contribuintes dos programas  

      

 
 

DADOS DO RESPONDENTE 
 

1) Cargo: ____________________________ 
 

2) Tempo de experiência: Em outras organizações: ________Nesta organização: 
_______No cargo: ______ 
 
3) Sexo: (     ) Masculino      (     ) Feminino 
 
4) Maior nível de escolaridade completo: 
(      ) Ensino médio      (     ) Ensino superior       Pós-graduação (especificar): 
______________________________ 
  
5) Faixa etária:   
(       ) 18 a 24 anos                            (       ) 39 a 45 anos         (       ) acima de 60 anos 
(       ) 25 a 31 anos                               (       ) 46 a 52 anos                            
(      ) 32 a 38 anos                           (       ) 53 a 59 anos  

 

 



 

 

 


