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Resumo:
Considerando a relação entre pesquisas sobre identidade organizacional e sensemaking, este artigo
buscou analisar as publicações sobre os temas identidade organizacional, organizing e sensemaking.
Para o seu desenvolvimento, utilizou-se a base de dados do Web of Knoledge e análise bibliométrica,
com análises de frequências e correlações por meio dos softwares Bibexcel e VOSviewer. Como
resultados, destaca-se os trabalhos de Karl Weick e o relacionamento dos três temas, sensemaking e
organizing menos presente no campo sobre organizational identity, mas a temática identidade
organizacional em outros campos fazem parte de clusters de pesquisas.
Palavras-chave: Identidade organizacional, construção de sentidos, sensemaking, bibliometria.

Organizational Identity, organizing and sensemaking: a bibliometric
analyze
Abstract
Considering the relationship between research in organizational identity and sensemaking, this article
seeks to analyze the publications about organizational identity, organizing and sensemaking. For its
development, it was used the database’s of Web of Knowledge and bibliometric analysis, through
frequency analysis and correlations, by way Bibexcel and VOSviewer softwares. In the results,
highlights Karl Weick work’s and your relationship in the three themes. Also sensemaking and
organizing less present in the field of organizational identity, but organizational identity in other fields
are part of research clusters.
Key-words: Organizational identity, making sense, sensemaking, bibliometric.

1 Introdução
Desde à seminais pesquisas, como a pesquisa de Howthorne organizada por Elton Mayo, que
corroboraram uma variável ‘estranha’ para a efetividade organizacional, autores têm buscados
aspectos intrinsecos ao homem que influenciam no desempenho organizacional. Dentre os
fatores, pode-se citar crenças e valores compartilhados, que condicionam as tomadas de
decisão, pois são responsáveis pelo modo como o mundo é interpretado (SMIRCICH, 1983),
e que muitas vezes são negligenciados, como pode ser visto em Jarzabkowski (2008).

Em um caminho, a identidade organizacional pode ser vista como lembranças
institucionalizadas nos processos de construção de sentidos, pois, o estabelecimento e
manutenção da identidade é a sua preocupação essencial (WEICK, 1995; WHETTEN, 2006).
Assim, identidade organizacional e sensemaking pode estar, de certo modo, relacionando, pois
o modo recursivo com que as ações são condicionadas pelas crenças e essas por sua vez
condicionam as ações são cruciais para a construção da identidade e sensemaking (MILLS,
2003; WEICK, SUTCLIFFE e OOBSTFELD, 2005). Assim, esta pesquisa busca
compreender o campo teórico sobre identidade, organizing e sensemaking.
Este artigo foi delineado em cinco partes. Após a introdução, há uma breve discussão sobre as
os temas identidade organizacional, organizing e sensemaking, tal como seus relacionamentos
conceituais. No capítulo terceiro, faz-se uma explicação sobre os delineamentos
metodológicos adotados, ou seja, a bibliometria. Na quarta seção, encontra-se a apresentação
e análise dos dados, indicando os principais resultados sobre números de publicações,
principais artigos e autores, relacionamentos dos temas e citações. Por fim, busca-se
responder ao problema de pesquisa, apresentar as limitações e olhares futuros.
2 Fundamentação Teórica
2.1 Identidade Organizacional
A temática sobre a identidade tem sido desenvolvido em estudos das áreas de filosofia,
sociologia, psicologia e antropologia. Não sendo surpreendente, apesar de ser recente, ela
também está presente nos estudos organizacionais (CALDAS e WOOD JR., 1997). O tema no
campo dos estudos organizacionais foi adaptado principalmente dos trabalhos de Cooley
(1902), Mead (1934), Goffman (1959), Tajfel e Turner (1979). Mas o grande marco, que deu
início ao desenvolvimento do tema no campo dos estudos organizacionais, foi o artigo de
Stuart Albert e David Whetten, intitulado “Organizational Identity” em 1985. É importante
destacar que vários autores definem identidade organizacional com os constructos
desenvolvidos por Albert e Whetten, como Ashforth e Mael (1989), Dutton e Dukerich (1991)
e Hatch (1993).
Já quanto ao conceito, o termo identidade derivada do latim idem, identitas, entitas que
significam “a mesma entidade”. Já a identidade organizacional pode ser entendida como o
modo pelo qual as pessoas se entrelaçam psicologicamente com a organização e as
reconhecem, por isso que o conceito surge no interior da instituição, captando o essencial das
suas características. A identidade é constituída pelo seu relacionamento, onde se busca uma
afirmação da sua reputação, a fidelização dos funcionários e dos consumidores. Assim sendo,
as pessoas são consideradas e caracterizadas como membros que contribuem na autodefinição
e autoestima das organizações. No geral, é perceptível utilizar o termo identidade
organizacional com a base da filosofia clássica, onde a identidade associa-se à ideia de
permanência, singularidade e unicidade do que constitui a realidade das coisas (CALDAS E
WOOD JR., 1997).
No campo dos estudos organizacionais, o artigo de Albert e Whetten (1985) diz que o
fenômeno da identidade organizacional aparece as pessoas de uma organização se perguntam:
‘Quem nos somos?’, ‘Qual o nosso negócio?’, ‘O que nos queremos ser?’. Além, a identidade
organizacional pode ser entendida como é o que é central, distintivo e duradouro sobre a
organização.
Albert e Whetten (1985) e Whetten (2006), destacam que a identidade organizacional é
composta por duas perspectivas. Primeiramente, por uma definição funcional, que está
relacionada ao atributo de distinção, medindo o que é necessário e ideal para uma organização
em particular. Em segundo, uma definição estrutural, que está ligada aos atributos centrais e
duradouros na organização, que são manifestados nos programas, políticas e processos

essenciais, que refletem os valores mais imbricados e que passaram pelo teste do tempo. Um
ponto importante para os autores é a idéia de que as organizações são conhecidas pelos seus
comprometimentos, o que é repetidamente comprometido a ser, através do tempo e
circunstâncias.
Em suma, a identidade organizacional são as crenças compartilhadas pelos membros sobre o
que é central, distintivo e duradouro na organização. O critério de centralidade diz as
características e como elas são essenciais na organização. A distintividade é os elementos que
distingue uma organização de outras. Por último, a continuidade temporal ressalta o que é
estável no tempo. Esses três pontos tornam-se importantes por definir a identidade
organizacional como um conceito científico e diferenciá-lo da idéia de outros conceitos, tais
como cultura e imagem.
No entendimento da identidade um ponto deve ser levantado: muitas vezes há uma
preocupação esclusiva na captura da identidade, esquecendo do processo de construção, o
qual pode revelar questões importantes. Para tal, deve-se entender que alguns autores
mencionam ser por meio do sensemaking que os significados materializam e condicionam a
identidade e a ação (WEICK, SUTCLIFFE e OOBSTFELD, 2005), pois o estabelecimento e
manutenção da identidade é a questão essencial do processo de construção de sentidos
(WEICK, 1995; MILLS, 2003). Assim, o sensemaking e/ou organizing é o modo que uma
organização se torna conhecida como um tipo particular de ator e uma ferramenta teóricometodológica para desvendá-lo de seu processo (WHETTEN, 2006).
2.2 Sensemaking e Organizing
O sensemaking é um processo de pensamento que usa acontecimentos passados para justificar
tomadas de decisões sob eventos. Ele pode ser visto como uma interação recíproca, que por
um lado busca informação, por outro lado atribui significados as ações. É um mecanismo que
as pessoas utilizam para atribuir significados a eventos, que é necessário para entendê-los e
dividir entendimentos sobre suas características. Assim, a essência do sensemaking é o
caminho no qual as pessoas geram o que eles interpretam.
Para Weick (1979) um sensemaking realizado por atividades coletivas pode ser entendido
como organizing, que é caracterizado por quatro elementos. Em primeiro, a mudança ou
mudança ambiental diz que dentro de uma corrente de experiência, existem descontinuidades,
diferenças ou variações que ganham atenção, dão origens para a necessidade de remover a
equivocidade e tentar estabelecer a importância ou a trivialidade desses.
Seguindo, a mudança nutri um ambiente criado, que presume que as pessoas criam o
ambiente no qual estão condicionados, que é a matéria-prima para a construção de sentidos. A
criação na ação está intimamente ligada com a mudança ecológica, ou seja, se ocorre um
evento o ator pode tomar alguma decisão para isolar essas alterações. Por resumo, a
construção na ação é o processo no qual as pessoas diretamente engajam no ambiente, que é
literalmente construído pelas pessoas.
Em terceiro, a seleção envolve a imposição de várias estruturas sobre a equivocidade criada
na tentativa de reduzi-la. As estruturas impostas estão frequentemente na forma de mapas
causais que contêm variáveis interconectadas, que são construídos nas experiências passadas e
estão ligados a modelos que revelam configurações sobre o que podem fazer sentido ou não.
Por fim, a retenção envolve o armazenamento de produtos de sucesso da construção de
sentidos do ambiente criado. Já o mapa causal refere ao conteúdo retido que é organizado e
armazenado, consistindo de variáveis conectadas por relacionamentos causais. Os quatro
processos de organizar podem ser combinados como mostra a Figura 01, disposto na página
seguinte.

A mudança ecológica e a construção na ação estão ligadas por um circuito, a criação na ação é
ligada com seleção por um relacionamento causal direto, indicando o volume de atividade de
seleção que ocorre. Ainda, a seleção tem um efeito sobre retenção, assim um aumento na
atividade de seleção ocasionará aumento de atividade de retenção. Por fim, a retenção afeta a
seleção e a criação na ação, esta influência pode ser direta ou inversa, dependendo sobre o que
a pessoa decide confiar (+) ou descrer (-) na sua experiência passada (WEICK, 1979).
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Fonte: Adaptado de Weick, 1979, pág.133. Tradução livre.
Figura 1: Modelo do Processo de Organizar.

3 Procedimentos Metodológicos
Em busca ao objetivo de analisar a temática da identidade organizacional, organizing e
sensemaking no campo dos estudos organizacionais desenvolveu-se uma análise bibliométrica
que, conforme Silva, Hayashi e Hayashi (2011), busca avaliar as atividades científicas ou
publicações por meio de técnicas quantitativas, ou ainda, contagens estatísticas de publicações
e seus elementos, quantificando os processos de comunicação.
Em primeiro, buscou-se na base de dados do Web of Knoledge os artigos que indicassem as
temáticas sobre organizational identity (identidade organizacional), organizing e
sensemaking. Vale destacar que as pesquisas foram refinadas pelas categorias Management e
Business, pelos idiomas inglês, português e espanhol, e por artigo como tipo de documento.
Assim, na busca foram encontrados 1.992 artigos com o tópico identidade organizacional, 686
com sensemaking e por fim, 2.957 artigos com organizing. Há de informar que a busca foi
desenvolvida no mês de maio de 2015 e não houve uma delimitação por período da pesquisa.
Seguindo, ainda utilizou-se o portal Web of Knoledge para gerar uma análise dos artigos mais
citados e para obter os registros bibliográficos para a posterior análise. Os registros advindos
do portal (em arquivo .txt) foram tratados por meio do software de análise bibliográfica
Bibexcel (PERSSON, DANELL e SCHNEIDER, 2011), e pelo software de construção e
visualização de redes VOSviewer.
4 Apresentações e Análises dos Resultados
Neste capítulo, aborda-se os dados e é discutindo a evolução do campo, os artigos mais
referenciados, os autores mais prolíficos, análises de cocitações, as instituições, periódicos,
palavras-chave, palavras de títulos com maior representação e, por fim, uma análise por
correlação dos termos do resumo.
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Quanto à evolução, a Figura 2 (disposto na página anterior) destaca a frequência de
publicações dos temas. Apesar da evolução nas publicações sobre organizing e identidade
organizacional, houve uma redução nas publicações sobre sensemaking nos últimos três anos.
Além, vale mencionar que de todos os artigos encontrados, nas três temáticas, houve a
presença de 16 artigos em português e 17 artigos em espanhol.
Nas Tabelas 1, 2 e 3 apresentam os artigos mais citados nos campos pesquisados.
Artigos
Autores
Organizational Images and Member Identification
Dutton, Dukerich e Harquail (1994)
People and Organizational Culture - A profile comparison approach to
Oreilly, Chatman e Caldwell (1991)
assessing person-organization fit
Creating and Managing a High-Performance Knowledge-sharing
Dyer e Nobeoka (2000)
Network: the Toyota case
Alumni and Their Alma-Mater - A partial test of the reformulated
Mael e Ashforth (1992)
model of organizational identification
Fonte: Dados primários.
Tabela 1 – Artigos mais citados sobre Identidade Organizacional

Além dos artigos apresentados acima, deve-se registrar a presença dos artigos ‘Organizing
and the process of sensemaking’, de Weick, Sutcliffe e Obstfeld (2005), e ‘Organizational
identity, image, and adaptive instability’, de Gioia, Schultz, e Corley (2000), que estão entre
os dez artigos mais citados e marcam presença nos temas sobre organizing e sensemaking.
Na tabela seguinte apresenta os artigos mais referenciados sobre organizing.
Artigos
Autores
Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication
Kogut e Zander (1992)
of Technology
Does Familiarity Breed Trust - the implications of repeated ties for
Gulati (1995)
contractual choice in alliances
Assessing Measurement Invariance in Cross-national Consumer
Steenkamp e Baumgartner (1998)
Research
Product Development - past research, present findings, and futureBrown e Eisenhardt (1995)
directions
Fonte: Dados primários.
Tabela 2 – Artigos mais citados sobre Organizing

Entre os artigos sobre organizing, também há presença o artigo de de Weick, Sutcliffe e
Obstfeld (2005) entre os dez mais citados e que possuem presença nas outras duas temáticas.
Em seguida, na Tabela 3, está relacionados os artigos mais referenciados sobre sensemaking.
Artigos - Sensemaking
Autores
The Collapse of Sensemaking in Organizations - the mann gulch
Weick (1993)
disaster
Organizing And The Process Of Sensemaking
Weick, Sutcliffe e Obstfeld (2005)
Sensemaking And Sensegiving In Strategic Change Initiation
Gioia e Chittipeddi (1991)
When Employees Feel Betrayed: a model of how psychological contract
Morrison e Robinson (1997)
violation develops
Fonte: Dados primários.
Tabela 3– Artigos mais citados sobre Sensemaking

Além dos artigos já listados de Weick, há outro trabalho do autor entre os dez mais
referenciados, que é intitulado ‘Enacted Sensemaking in Crisis Situations’, do ano de 1998.
Também se buscou identificar, em cada um dos campos, os autores mais utilizados nos
trabalhos encontrados. A tabela abaixo apresenta tal relação.
Identidade Organizacional
Citações
Autor
788
Ashforth B
583
Dutton J
571
Alvesson M

Citações
566
327
319

Organizing
Autor
Weick K
Eisenhardt K
March J

Citações
970
365
193

Sensemaking
Autor
Weick K
Gioia D
Dutton J

554
Tajfel H
281
546
Hogg M
238
533
Weick K
235
453
Pratt M
222
445
Turner J
217
Fonte: Adaptado de Mays apud Greenhalg (1997)

Porter M
Williamson O
Yin R
Mintzberg H
Cooper R

182
157
156
153
151

Eisenhardt K
Alvesson M
Brown A
Boje D
Maitlis S

Tabela 4 – Autores mais citados

Quanto os autores mais citados destaca-se a presença do autor Karl Weick nos três campos de
pesquisa, tal como pode ser corroborado nas tabelas anteriores. No tema sobre Organizing e
Sensemaking ele ocupa as primeiras posições, mas vale ressaltar que esses são considerados
como temáticas similares.
Também buscou saber os autores com maior número de publicações nos campos de pesquisa,
ou seja, os mais prolíficos. Para isso utilizou-se uma contagem fracionado dos artigos.
Identidade Organizacional
Qtde.
Autores
Qtde.
9,00 Alvesson M.
7,58
6,48 Van Knippenberg D.
6,66
5,99 Ashforth B. E.
6,33
5,53 Haslam S. A.
5,50
5,49 Glynn M. A.
4,50
5,39 Van Dick R.
4,20
5,33 Knights D.
4,00
5,03 Sonenshein S.
4,00
Fonte: Adaptado de Mays apud Greenhalg (1997)

Organizing
Autores
Czarniawska B.
Weick K. E.
Styhre A.
Romme A. G. L,
Vince R.
Dougherty D.
Hennart J. F.
Parker M.

Qtde.
7,16
6,90
6,49
5,74
5,24
4,66
4,50
3,99

Sensemaking
Autores
Brown A. D.
Sonenshein S.
WEICK K. E.
Gioia D. A.
Vaara E.
Jarzabkowski P.
Maitlis S.
Ravasi D.

Tabela 5 – Autores mais prolíficos

Na área de identidade organizacional o autor com maior número de publicações é Mats
Alvesson com nove artigos, três à mais que Daan Van Knippenber, em seguida, aparece sete
autores com, em torno, cinco publicações. Na área de Organizing a autora que mais se destaca
é Barbara Czarniawska com sete publicações, em seguida aparece Karl Weick e Alexander
Styhre com seis publicações. Já no tema Sensemaking o autor Brown A. D. publicou sete
artigos, seguido por Sonenshein S. e Karl Weick com seis publicações. No geral, percebe-se
que o autor Mats Alvesson é o que mais se destaca tanto na área de identidade organizacional,
quanto nas áreas de Organizing e Sensemaking, devido a quantidade de artigos publicados.
Quanto às possíveis correlações, nas figuras seguintes (3,4 e 5) são desenvolvidas análises de
relacionamento das citações utilizadas pelos artigos encontrados, buscando com isso um
entendimento da linha teórica utilizada pelos autores.

Figura 3 – Análise de cocitação no campo de Identidade Organizacional

Em primeiro, apresenta-se na figura 3 (na página anterior) uma análise de correlação entre as

citações sobre a área de identidade organizacional. Pode-se perceber a presença de três
clustes, marcados em cores diferentes: verde, azul e amarelo, que possuem 56, 24 e 20
registros respectivamente. Pode-se destacar ainda uma análise de densidade nos grupos, no
grupo de cor verde há presença de três sub-grupos, ou seja, uma relação mais densa entre
Ashorth, Meyer, Dutton; um com Tajfel, Turner, Hogg; e um com Van Knipenberg e outros.
Já nos outros grupos as relações mais densas são entre Weick e Gioia, no grupo azul, e entre
Alvesson e outros.
Continuando a análise de cocitação, na figura seguinte apresenta o tema organizing.

Figura 4 – Análise de cocitação no campo de Organizing

Nas relações de cocitação sobre o tema organizing, apresentado acima, pode se verificar cinco
clusters. Tem-se maior destaque o grupo verde, com 64 registros dos 99 apresentados, com
um maior vetor, relacionamento e densidade no autor Weick.
Por fim, a figura abaixo destaca os relacionamentos das cocitações sobre sensemaking,

Figura 5 – Análise de cocitação no campo de Sensemaking

Em último, a Figura 5, apresentada na página anterior, demonstra o grupo de pesquisa sobre

sensemaking em apenas um cluster e uma presença significativa de do autor Karl Weick, tanto
nas relações quanto na densidade no campo. Pode-se afirmar que o autor tem destaque tanto
na área de organizing quanto sob o tema sensemaking.
No geral, nas análises das correlações das citações, há presença de clusters de pesquisa nos
campos de identidade organizacional e organizing, mas sobre sensemaking se tem um único
grupo. Sob o campo de identidade organizacional destaca a importância de vários autores,
como Ashorth, Tajfel, Van Knipenberg e Weick. Sob a ótica do organizing e sensemaking o
autor Weick é o que possui maior destaque, principalmente no último termo.
Quanto às instituições, a seguir apresenta-se a Tabela 6 que mostra as principais instituições
de ensino na pesquisa sobre identidade organizacional, organizing e sensemaking.
Identidade Organizacional
Organizing
Sensemaking
Qtde.
Qtde.
Qtde.
27
Univ Warwick
26
Univ Michigan
15
Penn State Univ
25
Erasmus Univ
25
Univ Warwick
13
Univ Nottingham
22
Univ Queensland
25
Harvard Univ
12
Univ Michigan
21
Lund Univ
24
Erasmus Univ
10
Aston Univ
21
Univ Nottingham
23
Univ Gothenburg
10
Univ Bath
Fonte: Dados primários.
Tabela 6 – Número de publicações por instituições de ensino

A Universidade Warwick, do Reino Unido, Universidade de Michigan e Universidade Penn
State, dos Estados Unidos, são as instituições que mais se destacam nas áreas de identidade
organizacional, Organizing e Sensemaking, que são representados por 27, 26 e 15 artigos
publicados, respectivamente.
Os dados a seguir apresentam os periódicos (Journals) com maior número de publicações.
Identidade Organizacional
Qtde
Periódicos
120 Organization Studies
110 Human Relations
92 Organization Science
91 Journal of Business Ethics

Organizing
Qtde
Periódicos
104 Organization Studies
78
Organization Science
77
Organization
European Journal of Operational
70
Research

Sensemaking
Qtde
Periódicos
55
Organization Science
53
Organization Studies
44
Human Relations
Journal of Management
44
Studies
Academy of Management
38
Journal

Academy of Management
70
Harvard Business Review
Journal
Fonte: Dados primários.
Tabela 7 – Periódicos com maior número de publicações
80

Pode-se destacar os periódicos Organization Studies e Organization Science por estarem nas
primeiras posições nas três áreas de pesquisa abordada. A revista Human Relations também é
importante para o tema de identidade organizacional e sensemaking, pois aparece na segunda
e terceira em publicações, respectivamente em cada campo.
Na pesquisa buscou-se também, nas palavras-chave, palavras dos títulos e do resumo, ter um
panorama de como os temas são relacionados no campo dos estudos organizacionais. Por
primeiro apresenta-se as frequências das principais palavras-chave.
Identidade Organizacional
Nro
Palavra-chave
491
Identity
334
Work
330
Performance
323
Social Identity
253
Management
225
Model
224
Identification

Nro
310
304
207
200
200
163
155

Organizing
Palavra-chave
Performance
Management
Model
Organizations
Innovation
Perspective
Knowledge

Nro
305
123
112
111
101
97
96

Sensemaking
Palavra-chave
Sensemaking
Management
Perspective
Organizations
Performance
Strategic Change
Identity

218
Perspective
Fonte: Dados primários.

128

Technology

75

Work

Tabela 8 –Palavras-chave com maior frequência

As palavras-chave que mais se destacam no tema identidade organizacional, são: identity,
work e performance; o termo sensemaking, neste caso, teve uma frequência de 60 vezes. No
tema organizing as palavras-chave que mais se apresentam são: performance; management e
model. Em sensemaking é representada por management e perspective, destaca-se que a
palavras-chave identity possui uma frequência importante, com 96 registros. Além, os termos
management, organization, model, performance e perspective, aparecem como palavraschave nas três áreas de pesquisa.
Em segundo, a Tabela 9 apresenta as principais palavras presentes nos títulos dos artigos.
Identidade Organizacional
Organizing
Nro
Palavra-chave
Nro
Palavra-chave
Nro
49 Perceived
376 Organizing
138
45 Firms
210 Innovation
129
45 Workplace
207 Management
95
45 Work
179 Organizational
54
45 Leader
156 Research
53
44 Commitment
149 Knowledge
40
43 Ethical
140 Development
40
38 Identity
131 Case
39
Fonte: Dados primários.
Tabela 9 – Palavras dos títulos com maior frequência

Sensemaking
Palavra-chave
Sensemaking
Organizational
Change
Identity
Strategic
Leadership
Role
Organizations

Sobre o termo identidade organizacional, verifica-se um desvio muito grande das palavras
encontradas nos títulos. Nesse, organizing e sensemaking apareceram 14 e 25 vezes,
respectivamente. No campo de organizing, termo identity teve 20 registros. Já no campo de
sensemaking, o destaque é a presença do termo identity em 54 vezes.
Por fim, na análise de relacionamento dos temas com questões-chave, as figuras a seguir
(Figura 5, 6 e 7) apresentam mapas de correlação sobre os termos mais significativos
presentes nos resumos (abstract) dos artigos encontrados.

Figura 6 – Análise de correlação dos termos do resumo no campo de Identidade Organizacional

Na primeira análise de correção dos termos, apresentado na Figura 5, disposta na página
anterior, pode-se verificar a presença de dois clusters no campo sobre identidade

organizacional. De um lado, com a cor vermelha, o vetor de maior impacto é idetity, onde
também se encontra a maior densidade, junto com undestanding e practice. Já no outro grupo,
verde, a maior densidade está em torno do termo relationship, emploee. Vale-se destacar que
o conceito sense teve uma frequência de 141, já os termos sensemaking e organizing não teve
presença após os refinamentos dos dados.
Em seguida é apresentado as relações encontradas no termo organizing.

Figura 7 – Análise de correlação dos termos do resumo no campo de Organizing

Nos estudos sobre organizing apresenta-se três grupos. O maior grupo (vermelho) possui uma
maior densidade nos registros practice e understanding, neste grupo deve-se dar destaque aos
termos identity e sense que apareceram 84 e 118 vezes, respectivamente, e estão localizados
mais à margem do mapa.
Por fim, tem-se a figura 8 que trata das pesquisas desenvolvidas com o conceito sensemaking.

Figura 8 – Análise de correlação dos termos do resumo no campo de Sensemaking

Há, na figura anterior, uma divisão mais harmônica em três, dos quatro grupos apresentados.
O cluster que mais chama a atenção está relacionado com o termo identity, com a cor azul,

onde se encontra uma maior densidade, junto com os termos identity e value.
Em suma, nas análises de correlação dos termos do resumo, constata-se a presença de
clusters, dois em identidade organizacional, três em organizing, e três em sensemaking. No
que tange os termos ligados à identidade organizacional, houve a presença do conceito sense,
com uma frequência de 141, já os termos sensemaking e organizing registrados após os
refinamentos. Mas nos campos sobre organizing e sensemaking verifica a significativa
presença do tema identidade nos estudos abordados.
5 Considerações Finais
O relacionamento dos temas Identidade organizacional, sensemaking e organizing é
importante por destacar o resultado que uma decisão pode desencadear. O sensemaking
oferece um modo para esse entendimento, destacando o tempo e o contexto no entendimento
dos significados e ações, e ainda, por ser o principal modo onde os significados materializam,
informam e condicionam a identidade e as atividades estratégicas, pois identidade e decisão
são co-constitutivas, possuindo uma relação recursiva (MILLS, 2003; PYE, 2003; CHIA e
MACKAY, 2007).
Este artigo buscou compreender o campo teórico sobre identidade organizacional, organizing
e sensemaking. Com base em uma análise bibliométrica, utilizando-se de estatística descritiva,
a pesquisa constatou que: no geral, houve uma evolução no número de publicações sobre os
temas, apesar de uma pequena retração em sensemaking; em todas os campos, nos artigos
mais referenciados, pode se dar destaque aos trabalhos de Karl Weick, que também está entre
os mais prolíficos e, pela análise das correlações das citações, há um destaque nas relações
com os campos; por fim, na análise das palavras-chave e palavras dos títulos, constatou-se a
presença de um relacionamentos dos temas, principalmente da identidade organizacional na
pesquisa de sensemaking; e, na análise de correlação dos resumos, pode-se corroborar o
relacionamento, menos presente no campo sobre organizational identity, mas nos outros dois
campos fazem parte de linhas de pesquisas.
Deve-se considerar, ao realizar estudos bibliométricos, que sua base é a contagem e o
relacionamento, não conseguido capturar aspectos qualitativos dos artigos. Assim, os autores
podem utilizarem referências em aspectos negativos, ou ainda, por mero cerimonialismo.
Mas, deve-se reconhecer que a bibliometria é significativa para o entendimento de um campo.
Sugere-se para pesquisas futuras uma ampliação da pesquisa, incluindo uma análise dos temas
no cenário brasileiro, além de uma melhor discussão sobre o relacionamento do tema
identidade organizacional e sensemaking, tal como suas perspectivas empíricas.
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