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Um estudo de caso sobre 
colaboratividade interorganizacional 
em projetos de infraestrutura



A NATUREZA POSITIVA DAS PARCERIAS E ALIANÇAS PARA RESOLVER SITUAÇÕES ADVERSAS 
NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO TEM SIDO BEM EXPLORADA. OS CRÍTICOS, ENTRETANTO, 

ARGUMENTAM QUE OS BENEFÍCIOS DECORRENTES DAS ALIANÇAS SÃO DIFÍCEIS DE MATERIALIZAR, 
DEVIDO AO FATO DE QUE O QUE PREVALECE SÃO OS NEGÓCIOS DO COTIDIANO. ALÉM DISSO, OS 
ACADÊMICOS INSISTEM NA NECESSIDADE DE UMA ANÁLISE MAIS PROFUNDA DAS PRÁTICAS DE 

COLABORAÇÃO INTERORGANIZACIONAIS EMERGENTES. ESTE ESTUDO EXAMINA ESPECIFICAMENTE 
UMA PRÁTICA DE COLABORAÇÃO ATUALMENTE EMERGENTE, BASICAMENTE, SE ATEVE NA 

INVESTIGAÇÃO DO CONHECIMENTO EFETIVO COMPARTILHADO DURANTE AS FASES INICIAIS DE 
UMA COLABORAÇÃO INTERORGANIZACIONAL REAL ENTRE TRÊS EMPRESAS DE INFRAESTRUTURA. 

O  ESTUDO DE CASO OBTEVE INFORMAÇÕES DE PARTICIPANTES,  OBSERVADORES E ENTREVISTAS 
COM PESSOAS-CHAVE ENVOLVIDAS NA ESTRUTURAÇÃO DA REFERIDA ALIANÇA. OS RESULTADOS 

REVELAM VÁRIOS PARADOXOS QUE, EMBORA CAUSEM PERPLEXIDADE DE UM LADO, DE OUTRO 
SÃO MOTIVADORES PARA AÇÕES NOS PROJETOS. ESSES PARADOXOS ESTÃO RELACIONADOS A TRÊS 

ÁREAS:  “FAZER SENTIDO”, FORMALIDADE E SINCRONISMO. 

* ESTE ARTIGO FOI PUBLICADO INICIALMENTE 
EM PROJECT PERSPECTIVES, 2012, VOL. XXXIV.
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Introdução

Iniciativas que visam à reforma da in-à reforma da in- reforma da in-
dústria da construção têm se transformado, 
sobretudo no mundo ocidental, uma carac-
terística regular desde o final da 2ª Guerra 
Mundial (Murray e Langford, 2003). Tal 
reestruturação aponta, de forma consisten-
te, para uma necessidade de fugir de rela-
cionamentos de confronto pelo trabalho, 
desenvolvendo formas mais efetivas de 
colaboração, um assunto muito presente 
na agenda contemporânea sobre alianças 
(Latham, 1994; Egan, 1998). Com frequên-
cia, defensores de parcerias e alianças têm 
defendido que a colaboração efetiva colhe os 
benefícios de uma melhor produtividade, a 
redução de desperdício e melhor satisfação 
do cliente (Loraine, 1993; Bennett e Jayes, 
1998; Construction Industry Institute, 1998; 
Black et al., 2000; Proverbs et al., 2000; Na-
oum, 2003; Wood e Ellis, 2005). Ao mesmo 
tempo, os modelos de parcerias prometem 
a possibilidade de preencher a antiga lacuna 
entre os atores sociais chave (clientes, pro-
jetistas e empreiteiros), bem como de inte-
grar as cada vez mais complexas cadeias de 
fornecedores na construção (Latham, 1994; 
Egan, 1998; Akintoye et al., 2000; Vrijhoef e 
Koskela, 2000; Saad et al., 2002).

Mesmo considerando que algumas rei-
vindicações são intuitivas, devido às mara-às mara- mara-
vilhas de um modelo de parceria que pode 
ajudar a resolver problemas decorrentes 
de relacionamentos desgastados durante 
a construção, ainda persistem lacunas no 
entendimento de como a colaboração in-
terorganizacional realmente funciona na 
construção (Wood e Ellis, 2005; Bresnen, 
2007; Gadde e Dubois, 2010; Bresnen, 
2010). Críticos acadêmicos têm destacado 
como as realidades das práticas de parcerias 
frequentemente estão desacopladas das 
reivindicações retóricas e sua natureza po-
sitiva (Bresnen e Marshall, 2001; Nyström, 
2008). Alguns questionam se a parceria 
realmente pode trazer benefícios para todos 

(Green, 1999; Dainty et al., 2001), enquanto 
outros argumentam que persiste o status quo 
das relações adversas do trabalho (Briscoe e 
Dainty, 2005). Existe um reconhecimento 
maior dos limites prescritivos da parceria 
(Beach et al., 2005; Phua, 2006; Chan et al., 
2006), e uma crescente aceitação de que 
parcerias em construção são elusivas (Bres-
nen, 2009).

Reconhecidamente, apoiadores e crí-
ticos da parceria na construção comparti-
lham uma característica comum. De que 
os argumentos a favor e contra o uso da 
parceria estão centrados implicitamente na 
essência da parceria (isto é, o que é) e rara-
mente examinam o processo de como a par-
ceria ganha vida (isto é, como será). Portanto, 
por um lado, a parceria é tratada como um 
conceito ardentemente desejado pelos seus 
defensores, de forma que explicar seus pré-
-requisitos, componentes e objetivos de 
desempenho (Nyström, 2005) parece ser 
a sua principal missão. Por outro lado, os 
oponentes tendem a enfatizar o fracasso 
dos defensores em provar a existência dos 
arranjos e benefícios decorrentes da parce-
ria na construção, de forma a questionar a 
validade do conceito e de seu uso. Ambos os 
lados têm, portanto, considerado o conceito 
de “parceria” como estabelecida, negligen-
ciando um entendimento mais profundo 
de como as práticas colaborativas emergem 
para se tornar “parceria” como a conhece-
mos nesses debates. 

Para entender como a colaboração pode 
ser uma coisa boa para todos os envolvidos, 
existe a necessidade de mudar a perspectiva 
sobre parceria na construção para longe de 
uma visão essencialista para uma baseada 
na ontologia do bom para ambos (Chia, 1995). 
Cousins (2002) afirma que as parcerias 
não existem, e certamente não sob um 
constructo confortável! Segundo ele, é mais 
importante ter foco nos processos da parce- ter foco nos processos da parce-
ria do que na sua forma estática e idealiza-
da. Com efeito, como Bresnen e Marshall 
(2001; 2010) argumentam, ainda há muito 

espaço para estudar as práticas emergentes 
da parceria na construção para entender 
como o processo de parceria pode ser aceito 
e aplicado na realidade.

Este artigo detalha  as análises das ob-
servações dos participantes de um estudo 
de caso isolado. O estudo procurou fazer 
com que as práticas emergentes fizessem 
sentido (Bresnen, 2009), encadeando na 
formação de um novo modelo de parceria 
através de observações dos participantes, 
primeiramente para melhor entender o 
processo de como a parceria se forma. 
Através das observações, a dinâmica do 
número de paradoxos (veja Bresnen, 2007, 
para uma revisão conceitual dos paradoxos 
da parceria), foi detectada na subsequente 
colaboração. Esses paradoxos aparecem 
em três áreas críticas – o paradoxo do fa-
zer sentido, o paradoxo da formalidade 
e o paradoxo do sincronismo do tempo – 
que são específicos de parcerias em pro-
jetos e serão esclarecidos à medida que o 
artigo se desenvolve. 

Sem dúvida, os estágios iniciais para a 
formação de colaboração interorganizacio-ão interorganizacio- interorganizacio-
nal estão cheios de paradoxos e contradi-
ções (Smith e Berg, 1987); e ainda, o estudo 
desses paradoxos no contexto de parcerias 
em projetos tem, até o momento, recebido 
muito pouca atenção. Desta forma, a con-
tribuição deste artigo é dupla. Em primeiro 
lugar, o estudo mencionado aqui adota um 
método baseado nas práticas do processo 
inicial de formação de parceria para explicar 
como elas ocorrem, através de um estudo 
de caso etnográfico único. Durante o pro-
cesso, vários paradoxos foram identificados 
e suas manifestações observadas. Assim, a 
segunda contribuição deste artigo está na 
análise da dinâmica desses paradoxos, que 
ajudaria a entender melhor como o comba-
te a esses paradoxos pode, de certa forma, 
resultar em melhores colaborações na práti-
ca. Após uma introdução sobre o estudo de 
caso, serão delineados o contexto e o méto-
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