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Apresentação 

Desde 1984, quando cornecei a tornar contato rnais intenso con1 as diversas 

abordagens administrativas, tenho observado os livros em língua portuguesa sobre 

o assunto e tenho deparado com obras rnuito boas, se bern que não ern grande 

quantidade. Mesn10 as obras pioneiras no Brasil parecian1, algurnas, un1 pouco ex

tensas dernais, e outras de rnenos, para os cursos de graduação, no que se refere ao 

estudo das teorias administrativas. 
Bem, Teorias da admini.st,.ação é um livro com a pretensão de apresentar uma 

abordagern adequada para os cursos de graduação, e1n linguagen1 relativarnente 

simples e numa seqüência de escolas ou teorias que obedece aos fatos e escudos, 

pela cronologia. 

As teorias da administração são uma ordenação disciplinada de conhecirncnto que 

objetiva fonnar a base do comportamento profissional administrativo de qualquer tipo 

de atividade, con1 o auxílio de outr'ds pessoas ou sob o cornando delas. 

O livro está dividido en1 seis partes, corn um rotai de 19 capítulos, que apre· 
sentam os fundarnentos das diversas abordagens teóricas da adrninistração, desde 

as abordagens das c ivilizações antigas até as n1ais recentes, con10 a da qualidade 

e as dos processos de reengenharia, downsiz;ing e outros. 

A administração vem apresentando mudanças ern função das exigências e ne

cessidades de cada época e das atividades das organizações. O livro cuida de apre

sentar os diversos conceitos da administração, as funções e habilidades do adminis· 
rrador eficaz, alérn da evolução do pensan1enro adrninistrarívo ao longo das eras, 

denrro das várias abordagens do escudo. 

Algurnas imponantes diferenças (ou novidades) desre livro ern relação às obras 

do rnercado são: 

o Teoria do Burocrocio (ou o Modelo Burocrático, de Weber) foi colocado no 

Abordagem Clássico, juntamente com o Teoria do Administração Científico (de 

Taylor) e com o Teoria Administrativo (ou Clássico, de Foyol) por questão lógico, 

de cronologia; 
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"Reze con10 se todas as coisas dependesse1n só de Deus; 
1nas aja con10 se e odas as coisas dcpendesse1n só de você." 



Capítulo 1 11> A adn1inistração hoje 

Capítulo 2 11> As organizações e seu an1biente 

Capítulo 3 11> A evolução do pensa1nento ad1ninistrativo 



A administracão , 

e seus desafios 

A administração é um dos cainpos 1na is excitantes e importantes dos cursos 

universitá rios, pois envolve o d irecionamento das empresas para serem con1pe· 

ti tivas e lucrativas. Alén1 disso, afeta todas as de1nais atividades profissionais 
existentes, j á que todas elas deve1n ser administradas. 

Co1no disciplina, a ad1ninisrração te1n sido forte1nente afetada por significativas 

1nudanças ambientais e o rganizacionais que tê1n ocorrido nas últimas décadas. 

É 1nuito importante desenvolver u1n claro entendi1nento do conceito de ad1ni· 

nisnaçâo, ben1 con10 de todas as i1nplicações no ambiente organizacional onde 

ocorre a adn1inistração; é preciso tainbém entender o processo ad1ninistrativo sob 

uma perspectiva funcional. 

Os administradores, atualn1ente, confronta1n-se corn desafios extraord inários, 
que seus predecessores raramente enfrentaram. Esses desafios inclue1n uma cres

cente co1npetiçâo global, un1a se1n precedente demanda por qualidade e valor 

para os consu1nidores e uma grande necessidade de mudar radicalmente o modo 

co1no as organizações funciona1n . Mais i1nportante, os ad1ninistradores de a1na

nhã vão enfrentar un1 ambiente de negócios ainda 1nais competitivo. 

Para vencer os desafios do a1nbiente dos negócios, de hoje e de ainanhã, os 
administradores deven1 ser flexíveis, proativos e centrados na qualidade de tudo 

o que fazen1 . 
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Sumário do capítulo 

Por que estudar administração/ .,. 

Conceitos de administração .,. 

As funçôes da administração .,. 

Os níveis da admin istração .,. 

Habilidades e papéis administrativos .,. 

Eficiência e eficácia organizacionais "' 

A atividade administrativa .,. 

Administração: ciência, arre ou profissão? "' 

A comunicação nas organizações .,. 

Objetivos de aprendizagem 

O estudo deste capítulo torna o leitor capacitado a: 

.. Entender e interpretar os vários conceitos de administração, bem como os seus princípios e 

11íveis. 

.. Identificar as funções e os níveis ela acl1ninistração. 

.. Caracterizar os aspectos importantes da administração. 

.. Definir as habilidades e os papéis cxigid05 dos administradores. 

.. Definir a eficiência e a eficácia organizacionais, bem como os seus elementos. 

.. Compreender o trabalho dos administradores . 

..,. Determinar os clemc11tos da con1pctê11cia adrnir1istraci''ª· 

.. Identificar a ad1ninisrraç.~o como ciência, arre ou profissão. 

.. Identificar os conceitos e as funções da comunicação nas organizações. 
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Por que estudar administração? 
A primeira razão para se estudar ad1n inistração é o interesse en1 1nelhorar o 1nodo corno 

as organizações são administradas, porque todos interagem corn todos, cada dia, dentro das 

organizações. 
Por acaso, alguérn não se sentiria aborrecido ao despender três horas na alfândega só para 

ter sua bagagern liberada? Alguérn não ficaria perplexo se nenhum dos vendedores de urna 

loja de departarncntos parecesse interessado cm ajudar na co1npra/venda? E quando alguéin 

ouve que o governo desperdiça rnilhões de dólares cm ações sem resultados, o que percebe? 

Esses são alguns exemplos de problemas causados por 'adrninistração pobre'. Organizações 

bem ad1ninistradas desenvolvem consistência, crescimento e prosperidade; já as n1al admi
nistradas declinan1 e, 1nuitas vezes, rnorrem. 

Algurnas organizações conseguetn se recuperar do declínio, corn certeza, urilizando-se 

de recursos ad rnin istrativos altarnente eficazes. 

É bom notar que está cada vez mais difícil se recuperar de 

situações caóticas, o que vale dizer que, cada vez mais, o 

declínio significa a morte da organizoçõo. 

Historicarnen te, havia três abordagens principais para o estudo da ad1ninistração. A 
administração era vista co1no: a) um conjunto de funções, b) uma série de papé is e c) a apli

cação de cerras habilidades específicas. Todas essas abordagens focava1n o cornporramento 
do ad1ninistrador, 1nas cada un1a definia esse comporcarnenro de uma maneira diference. 

A abordagem funcional sugere que os ad rninistradores se ernpenhe1n ern certas funções 

ou atividades para levar ad iante seus trabalhos. A abordagem dos papéis é sinlilar, mas foca

liza um conjunto d iferente de ações administrativas. Já a abordagcn1 das habilidades indica 

que os adrninistradores deven1 ser capazes de aplicar um conjunto particular de qualifica

ções, se desejam obter sucesso nos seus cargos. 
Deveria estar claro que nenhurna dessas abordagens é independente das outras duas. 

Mais ainda, está se tornando baseante visível que as funções, os papéis e as habilidades re

queridos pelos administradores estão mudando. 

Adnlinistradores usatn teorias ad1ninistrativas para a to1nada de boas decisões cm seus 

esforços diários de planejar, organizar, d irigir e controlar a produtividade organizacional. 

Uma teoria administrativa explica e prediz o comportamento das organizações e de seus 

1nembros. 

Uma teoria é um conjunto de conceitos e idéias que explica 

e prediz fenômenos socia is e físicos. 
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Algumas dessas teorias são ceorias de configuração, isto é, desenvolvidas pelos próprios 

estudiosos ou aprendidas de outros co1n o tempo e con10 resultado das experiências. Outras 

são ceorias cien~íficas, desenvolvidas per meio de métodos científicos. Existe un1a relatividade 
de valores entre os dois tipos mencionados. Somente a experiência pode não ser válida, e 

so1nente a metodologia não garante sucesso. 

Os indivíduos adquirem conheci1nento teórico e experiência prática ao 1nesmo tempo, 

seja por n1eio de progra1nas de trabalho-estudo ou de treinainentos. A Figura 1.1 descreve o 

processo de aquisição de conheci1nentos teóricos e práticos para administrar organizações, 

em termos fundamentais. 

Conceitos de administração 
Existem quase tantos conceitos de ad1ninistração quanto livros sobre o assunto. Todavia, 

a grande n1aioria das definições de ad1n inisrração compartilha un1a idéia básica: a adminis
u·ação está relacionada com o alcance de objetivos /iOr meio dos esforços de outras /iessoas. 

As várias definições de ad1ninistração pode1n ser conveniente1nente classificadas em 

cinco categorias: 

1. Escola funcional: contém os visões de Mcforlond, Henri Foyol e George Terry, que podem 

ser assim consolidados: "Administração é um processo distinto, que consiste no plonejomen· 

to, orgonizoção, atuação e controle, poro determinar e olconçor os objetivos do organiza

ção pelo uso de pessoas e recursos". 1 

2. Escola das relações humanas: considero o odministroção como um processo so

cial, porque os ações administrativos são principalmente concernentes ao relacionamento 

entre pessoas, mais do que oo direcionamento dos otividodes. Segundo L. A. Appley, 

"Administração é o alcance de resultados por meio dos esforços de outros pessoos".2 

FIGURA 1.1: O processo de aquisição do hobilidode de administrar pelo junção do teoria com o prático.-

[ l Aquisição do 1 1 
Teoria e=:!) habilidade de <!= Prótica 

~ '-----------' - ~ '---ª-d_m_i_n_is_tr_a_r __ _, ~ '--------_, 

I> Definições 
,,. Fotos relevantes 

• Conceitos 

• Têcnicos 

• O rientações 
,,. Palestras e seminários 

Integração sistemótico 

da teoria e prótico 

nos meios 

significativos 

e úte is do 

administração 
___________ __, 1 ·~---------~ 

,. Experiência 

simulada 

,,. Casos poro estudo 
,.. Participação em 

eventos 
especificas 

Fonte: Adaptada de Robert Kreilner, Mano9ement, 8. ed. Boston: Houghton Miflin, 2001, p . 25. 

. 
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3. Escola da tomada de decisão: contém como visão principal a dos estudiosos Peter 

Drucker e Stanley Vence. Segundo Drucker, "Adm inistração é simplesmente o processo de 

tomada de decisão e o controle sobre as ações dos indivíduos, paro o expresso propósito 

de alcance de metas predeterminados". 3 

4. Escola de sistemas: pelo teoria de sistemas, "os organizações são sistemas orgânicos e aber· 

tos, consistindo da interação e interdependência de portes que têm uma variedade de metas". 

5 . Escola contingencial: o administração é situacional; nõa existe um modo melhor de 

projetor organ izações e odministró-los; os administradores deveriam "desenhar orgoni· 

zoções, definir os metas e formular políticos e estratégias de acordo com os condições 

ambientais prevalecentes". 

De tudo isso, pode-se fornn1lar a seguinte definição: 

Administração é um conjunto de atividades dirigidos ô utilização 

eficiente e eficaz dos recursos, no sentido de alcançar um ou mais 

objetivos ou metas do organização. 

1i·ês elementos distintos dessa definição merecem aten ção especia l. Pr imei ro, o tra

balho do ad1n in istrador e nvolve a tiv idade, isto é, os administradores, além de pensar, 

ouvem, falam, lêem, escreve1n, observam e participatn. O traba lho e nvolve muita ação. 

Segundo, a ad1nin istração itnplica o uso eficiente e eficaz dos recursos, que podem se r 

1nateriais ou físicos, finance iros, infonnacionais e hu1na nos. Terceiro, a definição de 

ad1ninisrração considera a i1nporrãncia das meras organizaciona is, ou seja, a i1nporrãn

cia dos alvos que a organização busca alcançar. Essas 1neras pode1n ser desenvolvidas 

para diversos níveis e áreas da o rganização e consritue1n um dos mais importantes as

pectos do traba lho do ad1ninistrador. A Figura 1.2 relaciona os elementos do conceito 

de administração. 

Necessidade e aspectos da administração 

A ad1nin istração é necessária se1npre que pessoas trabalham juntas e1n t11na organização. 

As funções gerenciais deven1 ser exercidas por qualquer pessoa que seja responsável por 

algu1n tipo de atividade organizada, funções estas desen1penhadas em todos os níveis orga· 

nizacionais, independentemente do tipo ou tamanho da organização. 

Os serviços da adnlinistração são necessários em todas as atividades de qualquer tipo de 

organização e têm as seguintes características: 

1. A administração é propositada: complementação de atividades com outros pessoas 

e por elos, com o uso adequado dos recursos disponíveis. 
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f tGURA 1 2 • 0 • • se emen os d ·1 de d · · 1 o conce1 o o m1n1s roçoo. 

Recursos Recursos 
moteriois financeiros 

'°' '°' -r \ 1 
Atividades q Utilização eficiente e q Alcance de 

administrativos eficaz dos recursos metas 

./ l 

{í {í-~ 

Recursos Recursos 
informacionais humanos 

" 
Fonte: D. Von Fl9"1 e T. Peterson, Contemporory management, 3. ed. Boston: Houghton Miflin, 1994, p. 3. 

2. A administração é concernente com idéias, coisas e pessoas: orientação de 

meios e loco no ação poro alcance dos resultados odminislrolivos/gerenciois. 

3. A administração é um processo social: processo em que os ações odministrotivos 

são principalmente atinentes às relações entre pessoas. 

4. A administração é uma força coordenada: coordenação de esforços de emprego· 

dos, cada um com seus próprios valores e aspirações, em um programo organizacional. 

5 . A administração é concernente com esforços de equipe: o alcance de certos 

objetivos é mais fácil por uma equipe do que por um indivíduo trabalhando sozinho. 

6 . A administração é uma atividade: é necessário discernimento poro o distinção dos 

conhecimentos e habilidades exigidos poro seu desempenho. 

7 . A administração é um processo composto pelos funções planejamento, orgoni· 

zoção, direção e controle, que nõo podem ser desempenhados independentemente; o 

realização de cada uma delas interfere nos dema is. 

8 . A administração age como força criativa e revigorante na organização: o 

resultado do atividade, em algumas situações, é maior do que o somo total dos esforços 

colocados pelo grupo; essa sinergia, em resumo, provê vida poro o organização. 

9 . A administração é uma disciplina dinâmica: os funções administrativos são orien· 

todos poro o crescimento organizacional, não sendo passivos, mos de comportamento 

ajustável e adaptável às necessidades deste crescimento. 

1 O. A administração é intangível: é uma forço invisível, cujo presença é evidenciado 

pelos resultados de seus esforços, que são, por exemplo, ordenação, saídos adequados 

de trabalho, clima de trabalho solisfotório, satisfação pessoal dos funcionários ele. 
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Princípios da administração 

Un1 princípio represen ta 1.m1 ele1nento básico de conhecin1ento que explica o relaciona

mento e ajuda na predição do que aconteceria se tal princípio fosse aplicado. 

Um principio é uma afirmativa básica ou uma verdade fundamental 

que provê entendimento e orientoção ao pensamento e à prática, 

na tomada de decisões. 

Os princípios são desenvolvidos para ajudar os executivos a pensar e agir. U1n grupo de 

conceitos tem sido desenvolvido por experiência e por correspondente pesquisa. Esses prin

cípios, co1no considerados por Joseph L. Massie,4 são somente "aproximações da generaliza

ção a partir da experiência". Con10 tal, eles não deveriain ser t ratados como regras rígidas e 

inflexíveis para o comportamento ad1ninistrativo. 

A adnunistração, por sua natureza, tc1n seus princípios, que são: 

1. dinâmicos: os princípios de administração são flexíveis por natureza e estão mudando 

continuamente; 

2. generalizações: os princípios de administração não podem ser estabelecidos tão ri· 

gorasamente como os das ciências físicas, porque seres humanos se comportam mais 

erraticamente do que fenômenos físicos; 

3. relativos: as princípios de administração são relativos, e não leis absolutas que podem 

ser aplicadas cegamente em todas as situações; 

4. inexatos: os princípios de administração são relacionados ao caos e procuram trazer 

ordem a ele, regulando o comportamento humano em qualquer situação; 

5. universais: a maioria dos princípios admin istrativos pode ser aplicada em qualquer tipo 

de organização; em outros palavras, eles são aplicáveis o negócios, governos, universi· 

dodes e outros organizações não lucrativos ao redor do mundo. 

De acordo con1 George Terry, a utilidade dos princípios baseia-se na pre1nissa de que 

eles provêc1n conduta eficiente. Por 1neio dos princípios da adnünistração, un1 gerente pode 

evitar erros básicos em seu trabalho e predizer resultados de suas ações con1 confiança. 

De acordo com Harold Kooncz,> os princípios ajudam as organizações a: 

li> aumentar a eficiência: os princípios ajudam no pensamento e no ação; 

li> cristalizar a natureza da administração: os princípios consolidam o sempre cres· 

cente conhecimento e pensamento no campo do odministroção; 

li> melhorar a pesquisa em administração: a administração traio com seres humo· 

nos, cujo comportamento é bostante imprevisível; os princípios ajudam pelos generaliza

ções dos testes do comportamento, entendendo e predizendo os ocorrências futuros; 
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... alcançar metas sociais: os princípios odministrotivos desempenhom um popel impor

tonte no melhorio do quolidode e do podrão de vido dos pessoas. 

Não se deve esquecer, todavia, que foi Henri Fayol, u1n engenheiro de minas francês, 

quen1 estabeleceu pela prin1eira vez, de modo ordenado e consistente, um conjunto de l 4 

princípios de ad1ninistração (veja o Capítulo 5). 

As funções da administração 
As fu nções da adnünistração são aquelas atividades básicas que deve1n ser desen1pe

nhadas por administradores para alcançar os resultados determinados e/ou esperados pelas 

organizações. Essas funções constituem o processo administrativo e são: 

... planejamento: determinação de objetivos e metas poro o desempenho organizacional 

futuro e decisão dos tarefas e recursos utilizados poro alcance desses objetivos; 

... organização: processo de designação de torefos, de ogrupomento de torefos em de

portomentos e de olocoçõo de recursos poro os deportomentos; 

... direção: influêncio poro que outros pessoas realizem suas tarefas de modo o alcançar os 

objetivos estabelecidos, envolvendo energ izoção, ativação e persuasão dessos pessoas; 

... controle: função que se encarrego de comporor o desempenho atual com os podrães 

predeterminados, isto é, com o planejado. 

Alguns estudiosos denonlinan1 a função direção co1no liderança, o que ocorre na 1naioria 

dos livros norte-ainericanos. Todavia, deve-se entender que liderança é uma condição da 

direção, u1na q ualificação da direção, e não pode ser substi tuída pela função de d ireção. 

Pode-se dirigir sem liderar, o que não é a melhor condição; liderar é dirigir con1 qualifica
ções, de modo a tornar a função ele direção 1nais eficaz. 

Na Figura 1.3, ve1nos as características das funções adnünistrativas, e, na Figura l.4, são 

representadas as relações entre as funções ad1ninistrativas. 

Os níveis da administração 
Ainda que todos os administradores realize1n o mes1no conjunto de funções, eles são 

classificados en1 níveis dentro da organização. De 1naneira geral, os adn1inistradores são 
encontrados e1n três níveis da organização: no topo, no nível intennediário e na área de 

operação, sendo classificados en1 alta administração, média administração e administração ope
racional (supervisão ou chefia). respcctivainen[e. 

Todos esses níveis são considerados ad1n inisnativos ou gerenciais por terem direta1nen

te ligadas às suas atividades outras pessoas de quenl depende1n para a consecução dessas 

atividades. 
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FIGURA 1.3: As funções odminislrolivos e suas corocleríslicos. 

1. Planejamento ' r 
3. Dire~ão ' \ J \ J 

• estabelecer objetivos e missão 
• conduzir e motivar os empregados no 

• examinar as alternativas 
reolizoçõo dos metas organizacionais 

• determinar os necessidades de recursos • estabelecer comunicação com os 

• criar estratégias para o alcance dos 
trabalhadores 

• apresentar solução dos conflitos objetivos 
• gerenciar mudanças 

r ' r ' 
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' 
2. Organiza~ão , \ 4. Controle J 

• desenhar cargos e tarefas especificas • medir o desempenho 
• criar estruturo orgoniz.ocional • estabelecer comparação do desempenho 
• definir posições de staff com os padrões 
• coordenar os atividades de trabalho • tomar os ações necessários poro o melhoria 
• estabelecer políticas e procedimentos do desempenho 
• definir a alocação de recursos 

1. Alta administração: o oito d ireção ou diretoria responde pelo d irecionomenlo ma ior 

e pelos operações do organização. É de responsabilidade do direlorio, tombém, de

senvolver polílicos, eslrotégios e eslobelecer meios poro o organização como um lodo. 

Elo eslobelece os objetivos (que serão desmembrados em meios) e os reposso aos níveis 

hierárqu icos mais baixos, a té os níveis operacionais do organização. 

A oho odminislroçõo, seguidamente, represenlo suo organização peronle o comunidade, 

o governo e outros organizações. Elo se enconlro no topo do pirômide odministrolivo que, 

apesar de queslionodo , conlinuo existindo no maioria dos organizações e é representado 

pelo presidente, pelos vice-presidentes e pelos d irelores. 

2. Média adminish'ação : o odminislroção de nível médio é conhecido em muitos empresas 

como gerência de departamento, ou gerência de setor. Diferentemente dos gerentes de primeiro 

FIGURA 1.4: O processo administrativo . 
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nível ou supervisão, os gerentes de nível médio planejam, organizam, dirigem e controlam 

outras atividades gerenciais. Os gerentes médios de marketing, por exempla, coordenam as ati

vidades de uma unidade ou subunidade, isto é, coordenam as atividades de outros gerentes. 

A administração de nível médio determina os produtos ou serviços que serão providos 

ao mercado, decidindo o público-alvo a ser alconçado e as estratégias gerais e políticas 

que serão tronsformadas em objetivos/metas para o atividade da administração no nível 

de operações. Além disso, a administração de nível médio (gerência) é responsável pela 

direção e pela coordenação dos atividades dos administradores de primeiro nível e outros 

pessoas não-gerentes, como serventes, recepc ionistas e assistentes administrativos. 

3. Administração operacional: a administração de primeiro nível ou operacional é dire

tamente responsável pela produção de bens ou serviços. Ela é constituído de gerentes de 

vendas, chefes de seção ou supervisores de produção. As pessoas que se reportam ao ge

rente operacional fazem o trabalho básico do organização, tonto produtos como serviços. 

Esse nível de administração é a l igação entre o produção ou as operações de cada 

departamento e o resto da empresa. A maior porte do tempo gasto pelo administração 

operacional é com a supervisão das pessoas na execução das tarefas, e muitos dos 

supervisores têm se transformado em líderes de equipe poro obter melhores resultados 

com os funcionários. 

Alé1n desses três níveis administra tivos, te1n-se o pessoal nclo administrativo - que são os 

trabalhadores de linha de frente que não cê1n posição gerencial. Eles se reportan1 aos geren

tes operacionais e são responsáveis pela execução das tarefas básicas decorrentes da divisão 

do trabalho nas organizações (veja a Figura 1.5). 

De todos os níveis administrativos, a supervisão é o n1ais relacionado con1 a execução 

das atividades do d ia-a-dia da organização. 

FtGURA 1 .5 : Os níveis administrativos e suas funções. 
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Os níveis administrativos, apesar de distintos, são sobrepostos em certos aspectos e cxi

ge1n uma ênfase diferente en1 cada um deles. 

Outra maneira de classificar os níveis ad1ninistrativos é : 

1. estratégico: corresponde à alta administração, pais determina as objetivas de longa 

prazo e a direção para a organização coma um toda; 

2 . tático: corresponde à média administração, pois coordena e decide os produtos ou ser

viços que serão produzidos; 

3 . operacional: corresponde à supervisão, pois coordeno o execução das tarefas de todo 

o pessoal operacional. 

Neste estudo, o termo 'administrador' abrange todos os três níveis, porque todos tê1n 
pessoal subordinado. 

Estudos de alguns pesquisadores norte-a1nericanos6 n1ostram que cada um dos níveis admi

nistrativos despende tempo diferente c<>n1 cada un1a das funções administrativas - P (planeja-

1nento)' o (organização), D (direção) e e (controle) - COl\10 mosnado na Figura 1.6. 
Os achnin istradores tan1bém podem ser classificados co1no: gerais, f1incionais e de /)rojeto, 

para designar os tipos, pela amplitude de sua área de atuação. Os administradores gerais são 

nonnaln1ente os de n1ais alto nível na organização e responden1 pelas diferentes a tividades 

de diversos departainentos. Os adnünistradotes funcionais são os de nível 1nédio ou ope

racionais e ge renciam as tarefas relacionadas às suas atividades. Já os ad1ninistradores de 

projetos coordenam empregados e outros recursos en1 d iversos departamentos funcionais 
para rea lizar U1na tarefa específica. 

FIGURA 1.6 : Os níveis administrativos e as funções do administrador. 
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Habilidades e papéis administrativos 

O desempenho administrativo é fortemente dependente de habilidades que os ad1ninis

tradores deve1n ter e dos papéis que assume1n e1n função das contingências. 

Habilidades administrativas, de Katz 

As habilidades são necessárias para um bo1n desempenho en1 qualquer ripo de atividade, 

em qualquer situação. 

Habilidades são as destrezas específicas para transformar 

conhecimento em ação, que resulte no desempenho desejado para 

a lcance dos objetivos. 

Há basicainente crês tipos de habilidades necessárias, segundo Robert L. Katz, 1 para que o 

ad1ninistrador possa acuar de 1naneira eficaz no processo de suas atividades. São elas: 

li> habilidades técnicas: aquelas relacionadas ao desempenho de funções ou trabalhos 

especializados dentro do organização; consistem no conhecimento, nos métodos técnicos 

e nos equipamentos para a realização de tarefas específicas; 

li> habilidades humanas: aquelas relacionadas ao tratamento com pessoas; consistem 

na capacidade e no discernimento para trabalhar com pessoas, compreendendo suas 

atitudes e motivações, exercendo o liderança; 

li> habilidades conceituais: os relacionados à capacidade de ver o empresa de manei· 

ra total; consistem na capacidade de compreender as complexidades da organização, 

de modo global, e promover o a justamento do comportamento dos participantes da 
. -organizaçao. 

Os administradores, além dessas habi lidades, deve1n desenvolver o conhecimento apli

cado dentro de cada uma delas, para que se tornem eficazes. 

Resumindo: wn ad1ninistrador deve ser alguém que a) dirija as atividades de outras />es
soas e b) assuma a responsabilidade de alcançar determinados objetivos, por meio da soma ele 
esforços. 

Nos diversos níveis administrativos, as habilidades estão disaibuíclas confom1e a Figura 1.7. 

Nela, observa-se que no nível da alta administração é necessária pouca quantidade de ha

bilidade técnica e grande quantidade de habilidade conceituai. 

A alta acl1ninistração (diretoria) deve se ocupar e1n resolver tarefas co1nplexas e abstra

tas, tais con10 soluções de problemas, to1naclas ele decisão, criatividade, dentre outras que 

envolven1 estudos analíticos e quantitativos. 
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f1GuRA 1.7: As hobilidodes gerenciois, nos diversos níveis do odministroçõo. 
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As habilidades conceituais tainbén1 incluen1 a habilidade de definir e entender situações, 

isto é, o planejamento organizacional. 
Esses sisten1as abstratos são os niais difíceis, porque in1plicam analisar as 1nudanças no 

ainbienre e desenvolver resposras para elas, o que os rorna també1n co1nplexos. 

A 1nédia ad1nin istração (gerência convencional) precisa relativamente de tnna 

1nenor quantidade de habilidade conceituai do que a alta administração para a sua 

eficácia funcional, porém necessita en1 1naior quantidade do que a supervisão. Por 
outro lado, a administração operacional (supervisão) precisa de grande quantidade 

de habilidades técnicas (o 'saber fazer'), por causa da necessidade de resolução rápida 

dos proble1nas operacionais (que dependem 1nais do conheci1nenro técnico do que de 

qualquer outra variável) . 

À 1nedida que se sobe na escala hierárquica, 1naior é a necessidade de habilidades 

conceituais e 1nenor a de habi lidades técnicas. As habilidades hu1nanas são fortemente 

exigidas e1n todos os níveis hierárquicos da organização; no entanto, quando ocorre 

un1 crescimento hierárquico, as habi lidades hun1anas se desloca1n de intragru/>clis para 
intergrupais. 

Alguns autores, co1no Don Hellriegel e John W Slocum Jr.,8 com base no rrabalho de 

Katz, sugerem o estudo de outras habilidades gerenciais, alé1n daquelas já 1nencionadas, tais 

co1no: 

I> habilidades de comunicação: aquelas relacionados ao recebimento e envio de infor

mações, pensamentos, sentimentos e olitudes; 

I> habilidades de pensamento critico: aquelas relacionados à consideração cuidado

so dos implicações de todos os elemenlos conhecidos de um problema. 
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Papéis administrativos, de Mintzberg 

Segundo Henry Mintzberg (1939-) , de un1 ad1ninistrador espera-se o desempenho de 

dez papéis, agrupados en1 três categorias. 

Papéis são os conjuntos de expectativas de comportamento de um 

indivíduo, em situações específicos. 

As categorias de papéis ad1ninistracivos são: 

1. Papéis interpessoais: aqueles desempenhados poro o relacionamento e o interação 

com outros pessoas. São três os papéis interpessoais: 

I> chefe - em que o administrador se coloco como um representante do organização 

no que se refere aos princípios, objetivos, missão; 

I> líder - em que o administrador contrato, motivo os funcionários e troto do processo 

comportamental do equipe; 

I> ligação - em que o administrador se envolve no trotamento com pessoas de foro do 

organização de modo regular, poro alcance dos objetivos organizacionais. 

2. Papéis informacionais: aqueles desempenhados ao trocar e processar informações. 

Também são três os papéis informacionais que o administrador deve desempenhar: 

I> monitor - em que o administrador acompanho ativamente o ambiente poro obter 

informações que sejam relevantes poro o desempenho do organização; 

I> disseminador - em que os informações importantes, coletados do ambiente, são 

transmitidos às pessoas adequados do organização; 

I> interlocutor - em que os informações de oito significãncio (e/ou respostas) são 

dados em nome do empresa. 

3. Papéis decisoriais: aqueles desempenhados quando os administradores tomam deci

sões. São quatro os papéis decisoriois desempenhados pelo administrador: 

I> empreendedor - em que o administrador procuro por oportunidades de que o or

ganização posso se valer e tomo ação poro isso; 

I> solucionodor de conflitos - em que o administrador resolve conflitos internos ou 

externos à organização; 

I> alocador de recursos - em que o administrador determino como os recursos (dinhei

ro, equipamentos, instalações e outros} serão distribuídos entre as vários áreas do 

organização; 

I> negociador - em que o administrador se ocupo em operar acordos e controlos no 

melhor interesse do organização, por couso dos informações e autoridade necessá

rios poro tal. 

O Q uadro l. l relaciona os papéis e as atividades iden tificáveis corresponden tes. 
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Q UADRO 1. 1: Os popé is odministrotivos. 

Tipos de popéis 
1 

Descrisão li Atividades identificáveis 
1 

Interpessoais 

Chefe 
Desempenho torefo$ de rotino de Cerimoniai$, stotvs, funções públicos, 
noturezo legal ou social. legais ou sociais. 

Responde pela motivação e ativação 
lnteroçõo direto com o$ subordinodos líder dos subordinodos, pelo suporte odmi· 
em todos os otividodes. 

nistrotivo, pelo trotamento de pes.sool. 

Montém desenvolvido o rede de con-
Validação de correspondências e conto· ligoçõo lotos e informantes e provê favores e 

informações. 
tos externos importantes. 

Informacionais 

Procuro e recebe amplo variedade 
Estabelecimento de todos os correspon· 

de informações especiais poro desen· 
Monitor dêncios e contatos relacionados com os 

volve< um entendimento completo do 
informações básicas recebidos. orgonizoçõo e do ambiente. 

Transmite informações recebidos aos Despacho de correspondência no orgo· 

Disseminador membros do orgonizoçõo (olgumo• nizoçõo com propósitos informativos e 
informoções sõo foctvois, outros exi- monutençõo de contatos verbais com os 
gem interpretação e consolidação). subordinodos. 

Tronsmile poto foro os informoções 
Reuniões de diretoria, manuseio de 

Interlocutor 
sobre plano$, políticos, ações, resulto· 

correspondência e contatos envolvendo dos etc.; serve como especiolisto nos 
troco de informações externos. 

associações organizacionais. 

1 
Decisoriais 

1 

PesquiS.Q o organização e o seu om-
Implementação de estratégias e sessões Empreendedor biente poro oportunidades e inicio 
de revi$Õo envolvendo melhorias. 

' projetos de melhorio'. 

Tomo os ações corretivos quando o 
lmplementoçõo de estrotégio e sessões Solucionodor de conflitos organização enfrenta perturbações 

ine•perodos. 
poro resolver perlurboçõe$ e crises. 

Responde pelo olocoçõo dos recursos Progromoçõo, reqverimentos de outori-

Alocodor de recursos 
organizacionais de todos os tipos; zoçõo; qualquer atividade envolvendo 
tomo e aprovo todos os decisões orçamento e a programação de trabalho 
importantes. dos subordinodos. 

Negociador 
Represento o organização em nego-

1 Atividodes de negocioçõo. 
1 

ciações importantes. 

Fonte: Henry Mintzberg, The nature oi mona9erial work. Novo York: Horper Collins, 1973. 

Competência administrativa 

Os educadores estão muito in teressados na identificação das co1npetências necessárias 
para o sucesso na carreira ad1ninistrativa. As co1npetências são 'exigências' além das fun

ções de planejamento, organização, direção e controle adminisrrativos. 
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Uma competência administrativo é um conjunto de conhecimentos, 

habilidades, comportamentos e atitudes de que uma pessoa necessito 

poro ser eficaz em um vasto campo de atividades administrativos, 

em vários tipos de orgonizoções.9 

Algumas competências pessoais para o sucesso gerencial esrão listadas a seguir, extraídas 
da A1nerican Asse1nbly o( Collegiate Schools o( Business (AACSB) : 

.,. liderança: habilidade de influenciar outros o realizar tareias; 

.,. auto-objetividade: habilidade de avaliar o si mesmo realisticamente; 

.,. pensamento analítico: habilidade de interpretar e explicar padrões em informações; 

.,. flexibilidade comportamental: habilidade de modificar o comportamento pessoal 

para alcançar umo meta; 

.,. comunicação escrita: habilidade de se expressar claramente por escrito; 

.,. comunicação verbal: habilidade de expressar claramente idéias em apresentações orais; 

.,. impacto pessoal: habilidade de criar uma boa impressõo e instigar confiança; 

.,. resistência ao estresse: habilidade de realizar tareias sob condições estressantes; 

.,. tolerância na incerteza: habilidade de produzir em situações adversas. 

Todo o objeto das habilidades e competências ad1nin istrativas se apóia na aprendizagem, 
definida co1no qualquer mudança de com/>0rtamento como resultado da experiência. 

Com efeito, a aprendizage1n é també1n uma habilidade que substancialmente afeta o 
crescin1enro e o desenvolvilnento pessoal e profissional de un1a pessoa. Talvez seja a habili· 
dade 1nais ilnportante e a 1nais diÍlcil de ser desenvolvida por uni administrador. 

Eficiência e eficácia organizacionais 
Tudo o que se foz destina-se a alcançar u1n objetivo ou resu ltado. Pelo menos assiln 

deveria ser. Aqui lo que é feito está relacionado con1 a eficiência (a ação) e aquilo que é 

alcançado refere-se à eficácia (o resu ltado). 
A eficiência é c1 medida da uriliz;ação dos recursos quando se faz alguma coisa; refere-se à 

relação entre as 'entradas' e 'saídas' en1 uni processo. Quanto 1nais saídas são obtidas com as 
mesmas entradas, n1aior o grau de eficiência alcançado. 

Eficiência é operar de modo que os recursos sejam 

utilizados de maneira mais adequada. 
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A eficácia está relacionada ao alcance dos objetivos/ resu ltados propostos, à realização 

das atividades que proporcionem o alcance das metas estabelecidas. A eficácia é a medida de 

alcance do objetivo 011 resitltado. 

Eficácia significo fazer as coisos certas, do modo certo, 

no tempo certo. 

Não basta ser eficiente; é preciso ser eficaz. Só se é eficaz, todavia, sendo eficiente, isto 

é, os resultados só serão alcançados caso se trabalhe para isto. 

Nu1na visão mais an1pla, eficiência significa 'fazer certo as coisas' e eficácia, 'faz.er certo 

as coisas cenas'. Isto porque se pode fazer certo as coisas erradas, o que significaria eficiên

cia, mas não eficácia. 

Na Figura 1.8 estão alguns ele1nentos de diferenciação entre eficiência e eficácia. 

A eficácia administrativa está relacionada ao uso dos recursos organizacionais, de modo 

que resulte en1 alto desempenho de saídas e em altos níveis de satisfação entre as pessoas 

que faze1n o trabalho necessário. O duo desempenho e satisfação é o estudo maior do que 

se te1n entendido co1no 'o novo ambiente de trabalho'. 

U1na relação entre o uso de recursos e o alcance de metas estabelece as condições de 

eficiência e de eficácia no desen1penho organizacional, con10 111ostrado na Figura 1.9. 

A eficácia de tuna empresa depende basicainente de dois aspectos: 

li> do copocidode de identificar os oportunidades e necessidades do ambiente; 

li> da flexibilidade e da adaptabilidade, objetivando o oproveitomento dessas oportunida

des e necessidades do ambiente. 

A eficácia provoca a perenidade (1nanutenção da organização durante Lnn longo perío· 

do de te1npo). 

FIGURA 1.8 : Elementos diferenciais entre eficiência e eficácia. ---------------. 

- \ 
Eficiência Eficácia J 1 1 ' 

• ênfase nos meios • ênfase nos resultados 
• realização de tarefas • alcance dos objetivos 
• resolução de problemas • acerto no solução proposto 
• treinamento de funcionários • trabalho realizado corretamente 
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FtGURA 1.9: Relação entre eficiência, eficácia e desempenho orgonizocionol. 

" -Ci 

. !! 
u '-' •O 
u 

:;:: ... 

" )( ·-" "' 

Bai.xa e ficiê ncia/ Alta ef icócio 

O od ministrodor escolhe metas certos 

poro o lco nçor, mos foz ma u uso dos 

recursos poro alcance dos metas. 

Resultado: um p roduto q ue o consumidor 

quer, mo s mu ito coro poro que e le o compre . 

Bo ixa efici ên cia/ Baixo eficócio 

O administrador escolhe motos errados poro 

olcon~or e foz mau uso dos rcc\lrsos. 

Resultado: boixo qualidade de produtos, que 

o consumidor n6o quer. 

Alta e ficiê ncia/ Alta e fic6 cia 

O a d ministrador e sco lhe metas certo s 

poro pe rseguir o foz bom uso dos 

recursos poro a lcance dos metas. 

Resultado: u n1 produto que o consumido r quer, 

co m umo qualidade e preço que ele pode pagar. 

Alta eficiêncio./Boixo eficôcio 

O odministrodor escolho motos inodeqvodo.s, 

mos foi bom vso dos re-cvrsos no olconce 

dos metos. 

Resv ltodo; vm produto de oito quolidode, 

mos que o consumidor nóo quer. 

( Baixa ) ( Alta ) 

e Ef'iclência ) 
~------------~ 

Fonte: Adoptodo de G. Jones et oi., Contemporory monogement, 2. ed. Novo Yotk: lrwin/McGrow-Hill, 2000. 

A atividade administrativa 

A administração e o gerenciamento 

Alguns estudiosos fazem u1na grande diferenciação enrre administração e gerenciamento. 

A administração determina os objetivos especlficos e os fraciona para as diversas áreas da or

ganização, em metas a sere1n alcançadas. É uma função de criar e estabelecer as políticas. O 

gerenciamento, por outro lado, está relacionado co1n a condução e a execução das políticas 
estabelecidas pela ad1nin istração. 

Essa é a visão de estudiosos corno Ordway Tead, O liver Sheldon e William Spriegel, 

dentre outros. Segundo Spricgcl, a admin istração é an1plamcnte dctenninativa, enquanto o 

gerenciamento é essencialmente executivo. Com esse pensamento, d iz-se que os adrninis

tradores pensarn e os gerentes agem, ou seja, a administração é tnna atividade do mais alto 

escalão e o gerenciainenro é uma atividade de nível médio (de realização) . Ad1n inistração 

tern um conceito n1ais arnplo do que gerencian1ento. Gerenciarnento é o corpo de criação 

de regras e de ação da organização. 
Richard N. Farmer e William G. Ryan diferenciam adrninistração e gerência corno a 

segl1Lr: 

Definimos um gere1ue como alguém que se esforça para alcançar objetivos q uantificilveis, rela

cionados às finalidades do subsistema, e um administrador como aquele que se esforça para 

atingir objetivos não quantificáveis, independentemente do efeito final de sua consecução.'º 
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Outra linha de pensamento expressa que admin istração e gerência são sinônimos. É o 

que escreveram estudiosos corno Williarn Newman, Harold Koontz e Ernest Dale, dentre 

outros. 

O processo de gerenciarnenco é sernelhance em rodas as organizações e ern todos os 
níveis da organização. 

Existe uma necessidade rnuito estranha de apontar dois indivíduos com as funções de 

ad1ninistrador e gerente. Atnbas as funções exigen1 planeja1nento, organização, cornando, 

coordenação e controle, a fi1n de operarern adequadarnente e observarern os n1esn1os prin-
, . . 

crpros gerais. 

Outra visão que estabelece diferença entre administração e gerência é a que apon ta: 
urn adn1inistrador é tipicarnente um gerente que trabalha em organizações públicas ou não 

lucrativas, rnais do que ern en1presas de negócios. Alguns exernplos são os adnlinisrradores 

de instituições educacionais, de hospitais etc. Em rodos os casos, isso só se aplica a quem 

supervisiona outras pessoas. 

Por outro lado, gerente é todo aquele que realiza suas atividades tarnbérn por meio 

de outras pessoas, en1 organizações de negócios, tais como ind(rstrias, comércio, trans

portadoras etc. O gerente supervisiona as atividades de outros, isco é, das pessoas que se 
reportam a ele. 

O que essa abordagem conclui é que tanto o adrninistrador corno o gerente devem rer 

as rnesmas funções, responsabilidades e qualificações, só que exercidas e1n organizações de 

tipos (finalidades) diferentes. 

Todos os tipos de organização têm necessidade de administradores e de gerentes. Eles 

são os responsáveis pelo desernpenho no trabalho de un1a equipe de participantes, n1ais do 
que de un1 grupo de pessoas. 

Ern e1npresas de serviços, algurnas considerações deve1n ser feitas quanto ao processo 

administrativo: 

"' o consumidor é um participonte no processo de serviço; isso requer atenção especial ao 
ambiente e características das operações do serviço; 

"' serviços não podem ser armazenados (estocados); se não são usados, são desperdi· 
çados; 

"' diferentemente de produtos físicos, serviços são menos tangíveis e mais difíceis de expli· 

cor ou comunícor; os benefícios originados dos serviços tendem o ser associados com 

sentimentos e emoções; 

"' nas operações de serviço, as atividades são orientadas para pessoas, e as características 
da força de trabalho são particularmente importantes na determinação da eficácia orga· 

nizacional; 

"' medidas de saída sõo difíceis e não existe um critério simples, importante, pelo qual seja 
medido o eficácia do desempenho. 
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De algu1n modo, existe1n 'indústrias' de serviços muito semelhantes a outras indústrias. 

T heodore Levice (1925-2006) assegura que as se1nelhanças são grandes, e que "tudo é so

mente urna questão de intensidade". 

Em organizações privadas e p(1blicas existe1n d iferenças de ad1ninistração. Essas diferen

ças se originain de aspectos particulares das organizações públicas, tais co1no: 

I>- objetivos relacionados com provi mento de serviços ou bem-estar para a comunidade, 

mais do que relacionados com a natureza comercial; 

I>- a tendência de a administração pública estar mais sujeita a relatórios da imprensa jorna· 

lística; 

I>- a dificuldade em padrões de medição dos serviços providos, comparados com a lucrati· 

vidade; 

I>- a demanda por uniformidade de tratamento da contabilidade pública em suas operações; 

I>- a tendência em direção a políticas pessoais mais rígidas, por exemplo, limitações espe

cíficas nos níveis de autoridade e responsabilidade, grade fixa de salórios, baseada nos 

salórios pagos no mercado, e procedimentos de promoção de funcionórios. 

Algumas dessas características freqüente1nente se con1binan1 para provocar um acrésci

mo na burocracia das o rganizações do setor público. 

Todavia, an1bas as organizações, públicas e privadas, enfrentan1 os n1esrnos problemas 

gerais de administração. São e les: 

I>- a eficiência e a eficócia de suas operações; 

I>- a clareza dos objetivos e das intenções; 

I>- o projeto de uma estrutura organizacional (organograma) adequada; 

I>- a realização de funções administrativas essencia is. 

Os princípios básicos de ad1ninistração se apl icam em qualquer tipo de atividade e qual

quer ripo de organização. As atividades básicas da ad1ninistração se aplicam em tuna maior 

ou menor extensão às atividades do setor público e do setor pri vado. 

Con10 se pode perceber, de tudo antes exposto, a ad1ninistração é un1 processo co1nple

xo. Parce dessa co1nplexidade origina-se dos diferentes tipos de atividades de que a admi

nistração se ocupa. Outra parce é devida ao faro de que os ad1ninistradores/gerenres deve1n 

1nudar freqüente1nente suas atividades. 

O trabalho do administrador 

A despeito das si1nilaridades nas atividades gerais de um administrador, seus trabalhos 

individua is são 1nuito d iferentes. O trabalho individual, alé1n de difere nciado, é influencia

do por fatores co1no: 
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li> natureza do orgonizoção, suo filosofia, objetivos e tamanho; 

li> tipo de estruturo (orgonogromo); 

li> atividades e tarefas realizados; 

li> tecnologio e métodos de realização do trabalho; 

li> natureza do pessoal empregado; 

li> nível do trabalho administrativo no organização. 

Peter Drucker (1909-2005) identifica três tarefas de igual i1nportãncia, 1nas essencial

mente diferentes, que devem ser realizadas por um administrador: 

li> preenchimento de missão e propósitos do instituição, qualquer que seja o tipo; 

li> estabelecimento de trabalho produtivo e do realização dos trobolhodores; 

li> administração dos impactos sociais e dos responsabilidades sociais. 

Além dessas rarefas, Drucker ident ifica cinco operações básicas no trabalho administra
tivo. São elas: 

1. estabelecer objetivos poro codo área ou setor e descrever o que preciso ser feito poro 

olconçá-los; 

2 . organizar os otividodes, decisões e relações necessários poro classificar e dividir o 

trabalho, e criar o estruturo orgonizocionol; 

3. comunicar e motivar poro o obtenção de umo equipe de pessoas responsáveis por 

vários cargos; 

4 . medir/avaliar, estabelecendo os alvos e os medições de desempenho tonto do indiví

duo como do organização como um todo; 

S. desenvolver pessoas, d irigindo, encoro jondo e treinando de modo o desenvolver os 

próprios subordinados. 

A aruação administrariva é afetada d iretamente pelo tipo e pelas características da orga

nização, co1uo é 1nostrado na Figura 1.10. 

Diferenças entre gerenciamento e liderança 

Gerenciamento e liderança são gerahnente pensados con10 a 1nes1na coisa. Todavia, exis

te uma i1nportante diferença entre os dois termos, de acordo com Paul Hersey, Kenneth 

Blanchard e Dewey Johnson.11 

Em essência, liderança é um conceito 1nais amplo do que gerenciamenro. Gerencia-

1nenro é uma íorn1a especial de liderança, na qual o alcance dos objetivos organizacionais é 

imperioso. A diferença-chave entre os conceitos, entre tanto, reside no termo objecivos orga
nizacionais. Ocorre liderança sempre que uma pessoa tenta influenciar o comportamento de 
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F1GURA 1. 1 O: A otuoçõo do odministrodor nos orgonizoções.--------------~ 

( Conselho diretivo (ou equivalente) ) 

Determinação dos objetivos o formulação 
do politico orgonizocionol 

( Administração/Gerencia mento) 

lmplementaçõo das decisões políticas 
o execução do tl'obolho 

.. Esclarecimento de objetivos 
• Pla nejamento do trabalho 
... Orgoniz.aç6o de atividades 
... Direção de recursos 
.. Controle de desempenho 

A lconc·o dos objetivos ostobclecidos 
dentro dos orientações políticos 

Fonle: Adoplado de Lourie IWJllir\S, Monogement ond OfgOnisotionol beliavior, 4 . ed. Londres: Pitmon N>lishing, 1996, p. 405. 

u1n indivíduo ou grupo, a despeito do motivo. Isso pode acontecer pelos objetivos próprios 

ou dos outros, que podem ou não ser coerentes com os objetivos da organização. 
A liderança é parte do gerencia1nento; ela enfatiza principahnente as atividades co1npor· 

tainentais e1n u1na organização. 

A Figura 1.11 lista algu1nas diferenças pritnárias entre gerentes e Líderes eficazes, na vi

são de Warren Bennis,'2 um respeitável estudioso da liderança. Os ele1nentos da liderança 

serão 11\ais detalhados na abordagem conlporta1nentalista. 

Apesar de todas essas 'diferenças' apontadas por Bennis, os gerentes desernpenhain a 

mais iJnportante função nas organizações. Os líderes são pessoas com características espe· 
ciais e que em alguns casos não servem para as atividades organizacionais. Já os gerentes 

sempre 'sen,em' para a realização das atividades organizacionais, e a eficácia gerencial é 

tão desenvolvida quanto se queira. Os gerentes não são, nccessariainente, líderes, e1nbora 

se tenha constatado que os gerentes mais eficazes são ca1nbé1n líderes (veja a Figura l.1 2, 

na página 25). 
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F1GURA 1.11 : Diferenças primários entre gerentes e líderes. 

r \ 
,,---- -;\ Gerentes Jt------.. 

,. odministrom os otividodes 
,. dão suporte às condições e pessoas 
.. confiam nos controles 
,. têm perspectiva de curto prazo 
.. aceitam o status quo 
• perguntam como e quondo 
• centram-se nos sistemas e estruturas 

O gerente do futuro 

{ \ 
Líderes ) l 

• inovam suas realizações 
,. desenvolvem os pessoas 
• inspiram confiança 
,. têm perspectiva de longo prazo 
,. desafiam o status quo 
• perguntam o quê e por quê 
• centram-se nos pessoas 

1 

O gerente do futuro, de acordo com Warren Plllnkett e Rayrnond Attner, 13 deve, dentre 
. . . outras, ter as seguintes caractenstrcas: 

"' procurar a mudança: os coisos nunca ficam como estõo; os turbulências e ombigüido· 
des sõo fatores permanentes; 

"' observar as realidades externas: estar atento às mudanças de mercado. tais como 

tecnologia, concorrência, consumidor; 

"' promover um estilo de treinamento: a judar os funcionários o visualizar novos 
maneiras de fazer os coisos; 

"' eliminar o medo dos funcionários em enfrentar os desafios poro alcance dos meios 
orgonizocionois; 

"' criar especialização, desenvolvendo meios de treinamento e aprendizagem em todos 

os níveis funcionais do orgonizoçõo; 

"' ter visão: ter habilidades de focar onde o organização, ou o trabalho, seja o mais 
vibrante, versátil ou responsivo; 

"' negociar para resolver problemas, usando o autoridade do cargo poro atingir os a lvos, 
controbolonçando as necessidades da organização com aquelas dos membros de equipes; 

"' valorizar a diferença do forço de trabalho, abrindo-se paro novos maneiras de pen· 

sor, porque os pessoas sõo diferentes; 

"' desenvolver a administração participativa, fazendo de codo funcionário um ele

mento de poder cria tivo com um pouco de autoridade poro o tomado de decisão; 

"' desenvolver o poder das equipes, o que acontecerá por gerenciamento amplo 
de delegação ou pelo criação de equipes de projeto com autoridade adequada poro 

funcionar; 

"' ser obcecado pela qualidade dirigida ao cliente, tonto dos produtos quanto dos 

processos ou serviços, que devem ser continuamente melhorados. 
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f tGURA 1. 12: Gerentes que também sõo líderes.-------------------

Pessoas que têm hobilidodes de 
liderança e administrativas 

Hobilidodes de 
lideronço 

Pessoas com hobilidodes 
de lideronço mos que 

não são administradores 

Hobilidodes 
odministrotivos 

Pessoas com hobilidodes 
administrativos mos que 

não são líderes 

Administração: ciência, arte ou profissão? 
E1n grande parte da literatura, sen1pre existiu uma longa discussão sobre considerar a 

adn1inisrração urna ciência ou u1na arre. Por causa das sérias linürações da 'ciência ad1ninis

trativa', rnuitos críticos declara1n-na corno uma arte e não co1no tuna ciência. 

lgualrnente fortes são os argumentos que têtn avançado no suporte da postura da admi

nistração con10 ciência, baseada ern certos 'princípios'. 

Isso tudo tem servido para aurnentar a confusão criada no tratarnento da natureza da 

administração. O debate continua sobre co1no deveria ser classificada a adn1inistração: 

con10 ciência ou como arte. 
Alé1n desses enfoques, a ad1ninistração tarnbém é vista como profissão, ern razão das ha

bilidades desenvolvidas por estudiosos, consultores e inovadores que coordena1n atividades 

ele corporações diversas (veja a Figura 1.1 3) . 

Administração como ciência 

A ciência é un1 cor/JO sistematizado de conheci111enw, baseado em cerros /1rincÍJJÍOs ca/1azes 
de aplicação generalizada. E.~se conhecimento é obtido por rneio do processo de observação 
e especulação inteligente. 

A ciência é siste1nática no sentido de que certas relações encre variáveis tê1n sido veri

ficadas, e princípios e suas limitações tê1n sido descobertos, testados e estabelecidos. Fatos 

são determinados por meio do uso de 1nétodos científicos. 

Eventos são observados prin1eiro; fatos são estabelecidos, e a precisão desses fatos é ve

rificada por meio de observação contínua. Desse 1nodo, n1ero conhecin1ento não é ciê ncia; 

o conheciinento deve ser verificável. 
Algumas considerações devem ser feitas sob o enfoque da ad1ninistração como ciência: 
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FIGURA 1. 13: As formos de obordogem do conceito de odministroção.-----------, 

Administroçóo 

1 1 

Ciência Profissão 

Arte 
-

I> Os seres humanos não são padronizados, e os experimentos não podem ser repetidos sob 

condições padronizados (Frederick Taylor). 

I> A administração preenche os requisitos poro um campo de conhecimento, porque elo 

pode ser estudado (pode ser aprendido, ensinado e pesquisado) por a lgum tempo e tem 

sido organizado em uma série de teorias (Luther Gullick). 

I> O caráter científico do administração é bem suportado por modelos matemáticos, e os admi

nistradores também podem tomar decisões apropriados colocando essas técnicos em uso. 

I> A administração, entretanto, não pode ser apontado como ciência exato, como os ciências 

notvrois; nunca poderá ser uma ciência exato porque troto com seres humanos. Sendo assim, 

é uma ciência social que lido com fenômenos complexos, sobre os quais pouco se sobe. AI· 

guns estudiosos ou escritores preferem denominar o administração como uma 'ciência leve', 

no qual não existem regras pesados e rápidos, mos, sim, limitações (Peter Drucker) . 

I> É verdade que o administração não pode ser uma ciência social exato, mos é científico porque 

um administrador se comporto do mesmo modo que um cientista. Os princípios que governam 

o formulação de meios, hipóteses, coleto de dados, análise e interpretação dos fotos, teste de 

conclusões e alcance dos soluções são os mesmos. A grande diferenço é que o administrador 

tem de operar sob certos limitações impostos pelos mutantes condições dos negócios. 

En1 vez de esperar por tuna ciência exata de administração a ser desenvolvida, é melhor 
ter uma ciência inexata. O adn1inisrrador te1n de to111ar decisões co1n informações inade

quadas, conheci1nento e recursos insuficientes. Muitas decisões apenas não pode1n esperar. 

A administração nunca poderio ser uma ciência exato 

porque os negócios são altamente dinâmicos e suas 

condições mudam continuamente. 
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Administração como arte 

De acordo con1 O. Terry, arte é "conseguir um resultado desejado por meio da aplicação 

de habilidade"."' É un1 meio de vida; é a aplicação do conhecimento e das habilidades para 
atingi r resu ltados. 

A arte é apoiada no conhecimento de princípios desenvolvidos pela ciência. Arte e ciên· 

eia são co1nple1nentares e se apóiain mutuan1ente. A arte precisa da existência da ciência, e 

a ciência de1nanda hábil aplicação de conheci1nento . 

Os administradores podem basear suas decisões e m intu ição, sorte ou qua lquer outro 

método aleatório, mas se os eventos forem deixados ao acaso, as conseqíiências poderão ser 

desastrosas. 
Assi1n, pode-se d izer que a administração é un1a arte, tuna ' in1posição de ordem no 

caos', no sentido de que os princípios da adnlinistração não são desenvolvidos por causa do 

conheci1nenro e1n si, mas por sua aplicação a situações específicas. Do 1ncs1no modo que as 

habilidades artísticas pode1n ser desenvolvidas por treina1nento, assim ra1nbéin podem ser 

desenvolvidas as habilidades ad1ni11istrativas. 

Ad1ninistração é a arre de obte r coisas feitas, por meio de pessoas. Segundo alguns auto· 

res, essa é uma versão infeliz do conceito de administração, originada por pensadores e por 
práticos de atividades ad1ninistrativas. Exa1ninando detalhada1nente esse conceito, pode-se 

constatar que: 

"' Administração significa obter coisas feitas: a determinação e a alcance de 

metas é uma 'louvável' a tividade da admin istração. Administração, de foto, é uma ati

vidade fortemente orientada para metas . Por causa disso, os administradores manipu

lam os recursos humanos no atividade organizacional. A lgumas dessas manipulações 

incluem: 

"' o dinheiro, como um poderoso elemento motivador; 

"' o fato de que o maioria dos pessoas não gosto de trabalhar; 

"' o elemento humano, que tem de ser coagido, controlado e dirigido, o fim de ter seu 

trabalho feito; e o fato de que a maioria das pessoas erra mais do que acerta em tudo 

o que faz. 

Essas visões sobre o ser humano foram captadas e estruturadas por Douglas McGregor, 

em suo teoria X. 

"' Administração implica o uso da autoridade: o autoridade, no visão tradicional 

(Fayol e outros), é visto como o direito de dor orden s e o poder de obter obediência dos 

subordinados. Os resultados (fins) devem ser alcançados por meio do uso do autoridade. 

Isso implico que o empregado seja punido por fraco desempenho, por não alcançar os 

padrões, ou por sair do plano estabelecido. 

Padrões rigorosos, controles estritos, punições severas, regras e regulamentos autocráti

cos, originados do pensamento administrativo, tornaram a atmosfera sufocante demais 
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poro os subordinados, dificultando o trabalho eficaz em direção às metas do organizo· 

ção, com zelo e entusiasmo. 

"' Administração envolve obter resultado por meio de pessoas: este parece ser 

o maior desafio poro os odministrodores. A inobilidode em obter resultados é umo dos 

principais razões do incompetência gerencio!. Os funcionários são trotados meramente 

como meios poro a alcance das metas. São trotadas como instrumentas inertes no proces· 

so de produção. O trabalho inicial do administração é converter recursos desorganizados 

(homens, máquinas e materiais} em algo útil e utilizável. 

Os experimentos de Howthorne (que serão estudados no Capítulo 8) mostram cloromen· 

te o ímportôncio do elemento humano no processo produtivo e in iciorom o desenvolvi· 

mente de umo novo filosofia de admin istração. McGregor tem esso postura, resumido 

em suo teoria Y. 

Assim, a fim de alcançar resultados, a administração deve: 

"' criar oportunidades; 

"' remover obstáculos; 

"' encorajar o crescimento e o desenvolvimento dos lrabalhodores; 

"' prover orientoçõo, quando necessário. 

Poro que isso ocorro é necessário a hábil aplicação dos princípios básicos do ciência 

da administração. A afi rmação "obter resultados por meio de pessoas" é só parle da 

história. 

Além d isso, administração é ta1n bé1n relacionada ao desen volvimento de uma fi

losofia operacio nal que garante a sobrevivênc ia da organização den tro de un1 siste1na 

socia l. 

Adminislroçôo não é somente orle, mos também ciência, 

com princípios definidos e conceitos que dirigem 

o orgonizoçõo dentro de certas limites. 

Administração como profissão 

A expressão administrador profissional te1n se tornado 1nuito usua l nestes d ias. O pro

fissionalismo tem sido aceito con10 uma outra postura para a perspectiva progressista e de 

dina1nis1no. 
Acredita-se que o espírito profissional de1nande un1 'instinto de 1natador', uma gran

de coragem para enfrentar desafios e alcança r resu ltados de 1nodo competente. 

Deve1n ser consideradas duas questões ao se estabelecere1n as razões para essa visão 
progressista: 
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li> O que é umo profissão? 

li> Administração é profissão? 

De acordo com estudiosos co1no Edgar Schein, Büly J. Hodge e outros, as principais 

características ele uma profissão incluem: 

li> um conjunto sistemático de princípios, técnicas, habilidades e conhecimento especializado; 

li> um mínimo de treinamento e competência; 

li> um estreito código de ética ou padrões de conduta; 

li> um compromisso de servir, mais do que obter recompensas monetárias. 

Atualrnente, te1n-se constatado que o sucesso no trabalho é 1nais i1nportante do que as 

recon1pensas fi nanceiras ou os ganhos políticos, para aquelas pessoas que têm o básico para 

as necessidades de sobrevivência. 

Aplicando os critérios antes descritos, pode-se ver que, sob cercos aspectos, a admi

nistração parece ser uma profissão. Existe, por exe1nplo, um desenvolvi1nento e un1 

bem definido conjunto de conhecimentos que é geralinente vál ido em uma variedade 

de organizações e situações. Tainbé1n un1 número expressivo ele ferramentas e técnicas 

te1n sido desenvolvido para transforinar a teoria e1n prática. Atualmente, a aquisição 

de educação administrativa por 1neio de tre ina n1ento é ta1nbé1n possível. 

Observa-se que, apesa r de tudo antes considerado, não existe um código de con

duta de val idade universa l; o que existe são códigos para e1npresas particulares que 

não fora1n estabelecidos de maneira uniforme, e por isso não são rocalmenre ace itos e 

aplicáveis. 

Algumas organizações não ado ta1n código de conduta, acreditando no julgan1ento 

adequado dos administradores e1n qualquer condição de anormalidade. 

Em alguns países, a corrupção tem se tornado um modo de vida, e os ad1n inistrado

res são ta1nbém parte dessa corrupção, porque não estão imbuídos dos sentimentos de 

dedicação, serviço e compro1nisso co1n a profissão e con1 a sociedade. 

Esses fatores tê1n contribuído significativamente para alastrar a diferença entre teo

ria e prática em vários países e organizações. 

A comunicação nas organizações 
Os adn1inistradores precisan1 desenvolver suas habilidades de comunicação, tnna 

das três habilidades 1nais exigidas no dese1npenho de suas atividades. Tanto os papéis 

interpessoais, infonnacionais e decisionais quanto as funções de planejamento, or

ganização, direção e controle dos ad1ninistradores requere1n habilidades eficazes de 

conu1nicaçâo. 



O 30 • Teorias da administração 

A missão organizacional, as estratégias, as metas e a cultura devem ser co1nunicadas 

de 1naneira eficaz, para que sejain realizadas e concluídas com sucesso. 

A comunicação interpessoal é 11111 processo transacional, em que as pessoas constroe1n 
o significado e desenvolven1 expectativas sobre suas experiências, por meio da troca de 

sflnbolos. Estes pode1n ser verbais, ou não, e são influenciados por fatores intencionais, 

ou não. 

O conceito e os tipos de comunicação 

A comunicoçõo é o processo de troco de informações e o respectivo 

entendimento do significodo pelos envolvidos. 

É preciso estar atento à questão de que falar ou escrever não significa necessariamente 

con1unicar, em seu sentido n1ais preciso. A co1nunicação envolve o entendimento do que 

foi trans1nitido por todos os envolvidos no processo. 

A con1unicação pode se processar de diversos modos, 1nas, basican1ente, apresenta-se 

de duas forn1as: 

"' comunicação verbo!; 

"' comunicação não-verbal. 

A comiinicação verbal é aquela que usa a palavra e se subdivide em 'oral' e 'escrita'. 

A comunicação oral é a que ocorre com interação face a face, ou por telefone, rád io ou 

televisão, pela palavra. A coinunicação oral normaln1enre não deixa registros, a 1nenos 

que a conversa renha sido gravada; é mais rápida e pennite o entendimento de 1nodo n1ais 

Ílnediato. Ela usa a palavra falada. Já a comunicação escrita é uma fonna de con1unicação 

in1pressa, por qualquer meio, ou enviada por qualquer 1neio eletrônico, tal co1no 111na rede 

de computa dor. 

A comunicação escrita pode ter algu1na interação com a con1unicação não-verbal, ainda 

que não iJnediata, posto que, dependendo do 1nodo coino o trans1nissor envia o docu1nento, 

pode afetar a interpretação por parre do receptor. 

A comunicação não-verbal refere-se ao co1nportainento que co1nunica, mas não usa pa

lavras, escritas ou faladas. A fonna ní10-verbal engloba gestos, posturas, comportamento 

espacial, vesti1nenta, sinais físicos, paralinguage1n e atos idiossincráticos. 

As pessoas usam todas essas fonnas de comunicação, implícita ou explicitamente, con1 

ounas pessoas. As categorias de coinunicação não-verbal incluern o comportainento ciné

sico, a proxemia, a paralinguage1n e a linguagen1 do objeto. 
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O com/Jonamento cinésico (algu1nas vezes referido como a linguagem do corpo) inc lui 

os 1novi1nencos do corpo, cais como gestos, expressões fac iais , 1novi1nentos de o lhos e 

postura. 

A proxemia é a influência da proxi1nidade e do espaço sobre a comunicação. 
A paralinguagem consiste nos aspectos voca is da con1unicação, que se referem à forma 

como alguma coisa é dita, 1nais do que o que é dito; o ton1 da voz, a sonolência e a rispidez 

estão nesta categoria. 

A linguagem do objeto é o uso co1nunicativo de coisas 1nateriais, tais co1no vestitnenta, 

maquiagem, mobília e aspectos de arquitetura. 

Os indivíd uos combinatn co1n unicação verbal e não-verbal para criar estilos específicos 

de co1nunicação. 

A co1nunicação organizacional pede ser vertical, /1orizontal ou infonnal: 

li> A comunicação vertical é o fluxo de informoçõo tonto de cimo poro boixo, como 

de boixo poro cimo, no cadeia de comando organizacional - é chamada também 

de comunicação formal, por ser reconhecida como oficialmente estabelecida pela 

diretor ia . 

A comunicação vertical de cima para baixo transmite informações de políticas, procedi· 

mentos e documentos. É a comunicação que diz aos níveis subordinados ô d iretoria o que 

fazer e como fazer as coisas. O processo da delegação, por exemplo, é uma comunica· 

çõo de cima para baixo. 

A comunicação vertical de baixo para cima ocorre quando os empregados enviam men· 

sagens aos superiores; os administradores aprendem sobre o que está acontecendo na 

orgonizoçõo e acerco dos usuários ou clientes, que também manifestam suos opiniões 

aos empregados. Os empregados crescem com a comun icação de baixo poro cima, 

pela oportunidade de apresentarem sugestões, soluções de problemas e proposições de 

mudonços, mos principalmente pelo respeito e dignidade adquiridos. 

li> A comunicação horizontal é o fluxo de informações entre colegas e pares; é formal, 

mas não segue a codeio de comando. Ela é necessário poro coordenar o departamento e 

os diferentes deportomentos. A maioria dos empregados gosta mois tempo comunicando

se com os colegas do que com seus chefes. 

Poro o comunicação mo is eficaz, muitos orgonizoções têm sistemas de computadores que 

tornam as informações d isponíveis o todas as áreas. Assim, os administradores podem 

manter contato le oté reuniões) com pessoas de departamentos diferentes, poro coordenar 

seus esforços e até resolver conflitos entre eles. 

li> A comunicação informal ocorre em qualquer direção dentro do organização. É in· 

formal porque não é oficial ou soncionodo pelo odministroçõo. Inclui boatos, rumores e 

fofocas que podem começar por qualquer pessoa, intencionalmente ou não. 
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Os métodos de melhorio do comunicação formal também se oplicom à comunicação in· 

formal. Q uanto mois os informações oficiais jverdodeiros) estiverem disseminados, menos 

oportunidades de boatos serem espolhodos ocorrerão. 

As funções e os elementos da comunicação 

A comunicação interpessoal dese1npenha quai-ro funções básicas, que são: 

1. informação: viso estabelecer bose poro o tomado de decisões e poro o execução de 

ordens e instruções; 

2. motivação: objetivo influenciar e obter cooperação le comprometimento) com relação 

oos objetivos e às meios; 

3. emoção: serve poro que os pessoas expressem sentimentos e emoções; 

4. controle: tem por finolidode implementor normos, estabelecer outoridode e responsobilidode. 

Em um processo de comunicação, deve-se dar preferência à co1n unicação oral, por duas 

razões fundan1entais: 

1. ocorre no horo e tem continuidade; 

2. ocorre sobre oportunidades ou problemas imediatos lo comunicação escri to tem utilizo· 

ção imediato só em 13 por cento dos cosos, poro os executivos) . 

O processo de con1unicação é represencado pelo n1odelo da Figura 1. 14. 

O transmissor ou fonte da 1nensagen1 inicia o processo da coniunicação. O trans1nissor é 
tuna pessoa que necessita ou deseja passar tuna informação a outrem. 

A codificação é a tradução da infonnação a ser transntitida etn u1na série de sünbolos, que 

scjan1 1nutua1nente entendíveis, na forina de palavras e gestos. 

A mensagem é o resultado do processo de codificação, consistindo em sí1nbolos verbais e 

não-verbais que tenhan1 significado para o receptor. 
-O canal é o instrun1ento de n ans1nissão, geralmente inseparável da mensagem. E o 1neio 

pelo qual a con1unicação se realiza e deve ser apropriado à mensage1n. 

A descodificação é o processo por meio do qual o receptor in terpreta a mensagem e a 

traduz e1n informações que tenhain sentido para ele. Ela é influenciada pela expe riência 

passada do receptor. 

O receptor é a pessoa a que1n a 1nensagem é dirigida; pode ser anais do que uma pessoa (um 

grupo, por exemplo). Se a mensagem não chegar ao recepror, a comw1icação nrw oco1Te1t, o que pode 

acontecer quando a n1ensage1n 'chega' ao receptor, mas ele não consegue con1preendê-la. 

O nddo é qualquer fator que perrurbe, confunda ou interfira na comunicação. O ruído 

pode surgir co1n o canal de comunicação e pode ser intento ao processo (receptor não prestan

do atenção à co1nunicação) ou externo (mensagem distorcida por ourros sons no ambiente). 
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F1GURA 1 .14: O processo do comunicoçõo e seus elementos. 

Fonte ) ( Mensagem) ( Mensagem) ( Destino ) 

v 

Tronsmissor ~( Canal ) Descodificoçõo Receptor 

. 
• 

( Ruído ) 

Feedback 

( Recebe ) ( Transmite ) 

Três fatores poden1 influenciar a eficácia da conu1nicação: a codificação, a descodifica· 

ção e o ruído. Mas um fator pode acentuar a eficácia do processo: o foedback, isto é, a con-, 
dição em que o receptor expressa L11na reação à co1nunicação cio t rans1nissor. E o processo 

invertido da coinunicação, en1 que o receptor se rransfonna en1 rransnüssor. 

O feedback é o 1neio mais rápido e realizável de tornar a comunicação eficaz, ou seja, é 

o meio de fazer con1 que o receptor entenda exatamente o que o t ransmissor quer que ele 

(receptor) entenda. 

M elhoria do processo da comunicação 

As barreiras à eficácia ela comunicação distorcen1 ou dilue1n a comunicação, tornando-a 

ruin1. A diferença entre con1unicação eficaz e comun icação ineficaz pode ser apoiada etn 

quão be1n as partes comunicantes lidam com quatro aspectos do processo da comunicação: 

diferenças ele percepção, emoções, inconsistências entre co1nunicação verbal e não-verbal 

e confiança prévia entre as partes. 

"' Diferenças de percepção: poro superar percepções e linguagens diferentes, o men

sagem deveria ser explicado de modo que pudesse ser entendido por receptores com 

diferentes pontos de visto e experiências. Sempre que possível, deve-se aprender o respei

to dos antecedentes daqueles com quem se quer comunicar. Pode-se lombém entender o 

situação do ponto de visto dos outros pessoas com quem se quer comunicar. As diferenças 

de percepção envolvem diferenças de cultura, linguagem, reg iões geográficos, conheci

mentos, dentre outros . 
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... Reações emocionais: emoções como ód io, amor, defensividade, ciúme, medo e em

baraço influenciam o modo como as pessoas entendem as mensagens dos outros e como 

influenciam os outros com suas próprias mensagens. A melhor maneira de tratar as emo

ções é aceitó-las como parte do processo da comunicação e procurar entendê-las quando 

causarem problemas. Antes de uma cri se, o administrador poderia tentar antecipar as 

reações emocionais dos funcionórios preparando-se poro trator com eles. Além disso, os 

administradores podem pensar sobre como seu humor influencio outros. 

... Inconsistência entre comunicação verbal e não-verbal: ocorre pelo forte influên

cia recebido de fotores não-verbais, como movimentos do corpo, o vestimenta, o d istãncio 

do pessoa com quem se falo, a postura, os gestos, os expressões faciais, a movimento 

e d ireção dos o lhos, e o contato corporal. A chove poro eliminar inconsistências no co

municação é estar o par delas e se pro teger contra o envio de mensagens inadequados. 

Pode ser de grande ajudo proceder-se ó onólise do comunicação não-verbal de algumas 

pessoas e aplicar o que é aprendido poro trator com outras pessoas. 

... Desconfiança (ou confiança): ocorre, em grande porte, como conseqüência do credibili

dade do transmissor, no mente do receptor, e a feto o eficócio do comunicação. A credibilidade 

do transmissor é afetada por circunstâncias do contexto em que envio a mensagem. Em geral, 

o credibilidade de um administrador seró alta se ele for percebido pelas pessoas como conhe

cedor, d igno de confiança e sinceramente preocupado com o bem-estar dos outros. Credibili

dade é o resultado de um processo de longo prazo, no qual a honestidade, a imparcialidade 

e as boas intenções de um indivíduo são reconhecidas pelos outros. 

Percepção e comunicação 

A percepçrw é o processo pelo qual a pessoa recebe, organiza e interpreta as informações 
' advindas do arnbiente. E o 1nodo con10 as pessoas fonnam i1npressões sobre si 1n es1nas, so-

bre outras pessoas e sobre experiências da vida diária; é cainbé m o 1uodo co1uo as pessoas 

processam as informações em decisões que guiam suas ações. 

A percepção atua co1no uma 'rede' ou um filtro pelo qual a informação passa antes de 

causar in1pacto nas decisões e ações individuais, con10 1nostrado na Figura 1.1 5. 

Dependendo dos valores individuais, necessidades, an tecedentes culturais e outras c ir· 

cunstãncias do 1no1uenco, as infonnações passa1n pelo filtro co1n variadas interpretações 

e graus de precisão. O fato é que as pessoas pode1n perceber as 1nes1nas coisas, de 1nodo 

con1plecarnente diferente . 

Nos d ias a tuais, de diversidades culturai.s e da força de t rabalho, grandes valores são 

colocados no que se refere às diferenças individuais. As influências diárias provocam quatro 

tipos de distorções de percepção: estereótipos, efeito halo, percepção seletiva e projeção. 
U1n estereótipo ocorre quando alguém é identificado com un1 grupo o u categoria, e 

então atributos supersün plificados associados ao grupo ou categoria são relacionados ao 

ind ivíduo. 
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F1GURA 1. 1 5: A percepçõo como um filtro de informoçõo, que influencio o comunicoçõo. ----

Mensagem 

• Percepçõo do 
transmissor Feedback 

Percepçõo do 
receptor 

< 

A ' . 
Distorções do percepç6o: 

• estereótipos 
~==:::::i· • efeito halo ' -

• percepção seletivo 
• projeção 

1 

Fonte: Adaptado de John R. Schermerhorn Jr., Monagement, 5. ed. Novo York John Wiley, 1996, p. 37 4. 

O efeiw halo ocorre quando um atributo é usado para desenvolver un1a i1npressão geral 

sobre uma pessoa ou situação, como formar opinião pela maneira de vestir, ou pelo corte 
de cabelo. 

A percepção sele1iva é a tendência de destacar os aspectos de tuna pessoa ou situação 

que reforçain ou parece1n consistentes com as crenças, valores ou necessidades de algué1n, 

o que provoca o 'ver as coisas só do seu ponto de vista'. 

A /1rojeçcio é a designação de atributos pessoais a outros indivíduos, tal como assun1ir que 
ou tras pessoas partilhen1 as necessidades, valores e desejos de um indivíduo específico. 

A comwiicação organizacional é o processo específico pelo qual a infonnação se rnove 
e é trocada entre as pessoas na organização como um todo. Tal informação flui por 1neio 

tanto das estruturas fonnais como infonnais, de cin1a para baixo e vice-versa, e nas direções 

lacerais. Nos dias de hoje, 1nais do que antes, a tecnologia do co1npucador cen1 urna grande 

influência sobre qualquer e todos os fluxos de informação. Entretanto, a eficácia da cornu

nicação depende mais da precisão do que da velocidade das informações. 

Questões para revisão 
1. Estabeleço o conceito mais omplo de odmi

nistroçõo. 

2. Conceitue teoria odministrotivo. 

3. Apresente elementos de distinçõo entre odmi

nistroçõo e gerenciamento. 

4 . Defino um princípio odministrotivo. Explique 

três característicos dos princípios do odmi· 

nistroçõo. 

5. Quais são os funções do administroçõo que 

constituem o processo administrativo? 

6 . Quais sõo os níveis do odministroçõo encon

trados nos orgonizoções? Explique codo um 

deles. 

7 . Defino habilidades odministrotivos e os ti

pos de hobilidodes exigidos dos bons ad

ministradores. 

8. Defino eficiêncio e eficácia opresentondo 

olguns elementos de diferencioçõo. 

9. Apresente e explique quatro característicos do 

gerente do futuro, de acordo com Plunkett. 
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1 O. Explique o diferenço entre os funções e os 
papéis administrativos. 

11 . Conceitue os papéis administrativos e clossili· 
que<>s, de formo básico, segundo Mintzberg. 
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.,.. Estudo de caso 

Sistemas ERP para pequenas e médias empresas? 

Fale com a Microsiga. 

No iempo de nossos avós, era fácil />ara um gerenie de wna loja de médio porte manier 
o controle de todas as operações. Havia registro manual (os chamados livros) para o 

controle de entrada e saída de mercadorias, para o registro de ponto dos empregados, para 
o cadastro de clientes, para a listagem de fornecedores ... E luwia escricurários responsáveis 

pela atualização desses regiscros. E lioje! 

Do te1npo de nossos avós para cá, as empresas fora1n crescendo, e a tecnologia da 
informação se desenvolveu cada vez 1nais, o que levou as empresas a usare1n sistemas 
co1nputacionais para suportar suas atividades. No início, foran1 surgindo sistemas se
parados para cada ripo de atividade; poré1n, co1n o passar do ren1po, esres tainbém fi
cara1n obsoletos. Havia a necessidade de integração da infonnação entre unidades de 
negócios, plantas e departa1nentos. Não se conseguia consolidar os dados, que eram 
arn1azenados, de forma redundante, e1n 1nais de um sistema, o que gerava problen1as 
de várias naturezas. Surgiran1, então, os siste1nas ERP (enteTl>rise resource planning), 
que tên1 como objetivo agregar, em un1 único sistema integrado, as fu ncionalidades 
que suportam as atividades de diferentes áreas e processos das e1npresas, facilitando 
o processo de to1nada de decisão gerencial. 

Há várias empresas voltadas para o desenvolvimento de sisten1as ERP. A Micro
siga, empresa brasileira, é uma delas. Considerada a 1naior da An1érica Latina no 
seg1nento de softwares destinados à gestão e1upresarial, briga com concorrentes in
ternacionais con10 a SAP, empresa alemã que foi a pioneira no desenvolvimento de 
aplicativos de gestão integrada e em tempo real. 

A Microsiga te1n co1no foco as pequenas e n1édias empresas. Seu sucesso nesse 
segn1ento está alicerçado na transferência de tecnologia que ela faz a seus clientes; 
estes pode1n realizar implementações em seus siste1nas se1n ficar dependentes da Mi
crosiga para fazer as adaptações que consideram necessárias para suas operações. 
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Mas não é só na tecnologia que a Microsiga se destaca. A e1npresa faz parte do 

pequeno grupo escolhido con10 "melhor empresa para se trabalhar". As pessoas tra

balham 1nuito e em ritn10 acelerado. Lá todos tê1n de aprender constante1nente, 

atualizando-se de acordo con1 as últitnas tendências da área; para tal, a en1presa 

investe muito e1n desenvolvi1nento e propicia o c rescimento de seus empregados, 
valorizando o 1nérito. Há inclusive funcionários que con1eçaram co1no office-boys e 

chegaratn a posições de gestão. 

Os funcionários trabalhan1 em equipes, 1nuitas ve:ies por projetos, e são 1novidos 

a desafios. O dia-a-dia é percebido como etn constante 1nudança, ou seja, cada dia 

é visto con10 diferente do outro. Apesar desse agito, o ambiente é descontraído. Os 

funcionários são incentivados a parar suas atividades por 15 n1inutos, duas vezes por 

dia, para irem até um espaço reservado a fim de 'bater papo', tomar um lanche e 
relaxar. Esse hábito é seguido por todos, inclusive pelo presidente da empresa e por 

eventuais visitantes. 

A coinutúcação interna é fluida: todos podetn falar con1 o presidente, dando su

gestões ou fazendo reclaa1ações, de forn1a anõniina ou não, por n1eio de utn sistetna 

dentro da intranet; entretanto, curiosatnente, alguns recla1na1n que as infonnações 

nen1 se1npre chegam etn tetnpo ideal. 

Alén1 de tudo isso, a Microsiga toma utna série de ações que beneficiam funcio
nários e a co1nunidade: os horários são flexíveis para os funcionários que esrudatn, há 

vagas para deficientes e a e1npresa apóia a fonnação de jovens carentes. Enfim, é tuna 

en1presa que atrai pessoas talentosas. 

Caso elaborado />Or Ana Maria Roux Cesar. 

Fome: http://vocesa.abril.eom.br/aberro/empresas2001 /microsiga .shl 

Questões 

1. Qual habilidade adminislroliva serio mais exigido paro um presidente do M icrosigo? 

Justifique suo resposta. 

2 . Que papéis odminislrolivos um gestor de equipe de projeto no Microsigo deveria ler? Por 

quê? 

3. A comunicação fluido é importante poro uma empresa que desenvolve softwares? Justifique 

suo resposta. 

4 . O sucesso do Microsigo esló associado à suo eficiência ou eficácia? 
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Objetivos de aprendizagem 

• 

Sumário do capítulo 

Organizações - concciros e desafios "' 

Organizações como sistemas "' 

Ambiente organizacional "' 

Érica e responsabilidade social corporariva "' 

Tumanho e ciclo de vida das organizações "' 

O esrudo desre capírulo rorna o leitor capacitado a: 

.. Definir as organizações e seus de&'lfios. 

.. Concciruar as organizações como sistemas e dctem1inar seus conseqüentes subsistemas. 

.. Entender o ambiente organizacional e as forças que nele atuam. 

.. Identificar as reações das organizações às mudanças do ambiente. 

.. Especificar as caracrerfsricas do comporramcnco ético e os enfoques da responsabilidade social. 

.. Identificar os aspectos da diversidade da força de trabalho nas organizações. 

.. Detcnninar as razões do crescimento e as características dos diversos estágios do ciclo de vida 

das organizações, bc1n co1no St.1as respectivas cri.ses. 
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lntroducão , 

O que são organizações e por que elas são tão ünportantes? 
As organizações são con1plexas. Elas afetam force1nente cada aspecto da existência hu

mana - nascin1ento, cresci1nento, desenvolvünento, educação, trabalho, relacionan1ento 
social, saúde, e n1esn10 a n1orce. 

Até agora, o entendimento 1nédio das pessoas sobre a complexidade das organizações 
e da vida organizacional é tipicamente bastante li1nitado. Desse 1nodo, o primeiro ponto, 

dentre vários, é prover uma base para o entcndi1nento das organizações, o que se rvirá para 
o segundo ponto, que é prover tuna base para o trabalho de sucesso nas organizações e 

para a participação nos esforços iniciais pata mudança das organizações e sua adaptação a 

novas condições. 
A teoria da organização e a teoria da administração são conceitos ptoxi1namente relacio

nados. Um ad1ninistrador deve entender os trabalhos de uma organização para ser eficaz e1n 
seus papéis adn1inistrativos. A.ssi1n, o entendimento da teoria da organização serve con10 

base para o estudo da adn1inistração. 
Os conceitos que serven1 de base para a teoria da organização se desenvolverain par a 

par com os conceitos de administração, e seu entendi1nento depende da co1nbinação da 
abordagen1 de estratégias e da abordage1n de siste1nas. 

A teorio do orgonizoção não é umo coleção de fotos; é o modo 

de pensar sobre as organizações. É o modo de ver e analisar as 

organizações de maneira mais precisa e aprofundodo do que 

qualquer outro modo poderia fazê-lo. O modo de pensar sobre as 

orgonizações é boseado em podrões e reguloridades no projeto 

orgonizacionol e no comportamento. 

Organizações - conceitos e desafios 
As organizações são entidades dinân\icas e altainente complexas, que poden1 ser con

ceituadas de diversas maneiras. A conceituação mais comum é: "Un1a organização é 
definida co1no duas ou n1ais pessoas co1n desejo e d isposição de cooperar para o alcance 

de u1n objetivo con1um".1 Nessa definição estão i1nplíciros os quatro aspectos discutidos 

a seguir. 

Primeiro, as organizações são feitas de pessoas. Ainda que isso pareça óbvio e si1nplista para 
o enrendi1nento e a apreciação do componente hu1nano, é i1nporcante por causa da comple

xidade dos relaciona1nentos sociais e da variabilidade ou diversidade dos seres luunanos. O 

co1n ponente hun1ano faz das organizações um dos sistemas n1ais con1plexos e apresenta aos 

pesquisadores organizacionais e de ad1ninistração o seu mais crítico desafio. 
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Segundo, quando pessoas trabalham juntas, um núrnero de coisas se torna necessário. 

Precisa-se dividir o trabalho entre as pessoas e precisa-se procurar pessoas com habilidades 

ou conheci1nento. 

Tão logo se co1nece a dividi r o trabalho e a procurar a especialização dentre os 1nen1bros 

de unia organização, é rambétn necessário assegurar que todos continuetn a trabalhar e1n 

direção às 1netas da organização. Ações de com·denaçlio e de controle entre os 1ne1nbros orga

nizacionais tornarn-se iinperativas. 

Se1n coordenação e contro le, a lguns trabalhadores pode1n, intencionalmente ou 

não, realizar atividades que não contribuen1 para as meras da organização ou que po

dern interferir nelas. A lén1 d isso, algun1as pessoas podern perseguir ações que favore

ce1n seus próprios interesses e outras podern silnples1nente se 'descarregar' do trabalho, 

isto é, não contribu ir com esforço justo, ainda que esperem partilha r dos resultados da 

organização. 

Ainda mais, algurnas operações dentro das organizações podern exigir un1 tempo preciso 

ou uma progran1ação, de tal 1nodo que ações de diferentes trabalhadores ou deparca1nentos 

se encaLxeni. 

Para exercer a coordenação e o controle, os n1en1bros da organização precisam de u1na 

estrutura fonnal que especifique papéis, responsabilidades e rclaciona1nentos entre os par

ticipantes organizacionais. 

Terceiro, as organizações devenl ter limites, deli1nitações, que parecern simples de defi

nir, n1as que de fato não são. Os lin1ites referem-se à ênfase do que as pessoas e 1ne1nbros 

poden1 e devem fazer na organização e à ênfase do que são as atividades da organização. 

A delimitação da organização é detern1inada por aquelas pessoas oficialmente 1nen1bros 

da organização, mas pode tarnbém ser estabelecida por pessoal contratado, trabalhadores 

temporários e consultores. 

Outro fator Ílnporranre para t1111a organização é deterininar quais atividades deverão ser 

experin1entadas e quais deven1 ser deixadas para outras organizações externas, o que é co1nu-

1nenre denominado de decisão make or buy (decisão de [ater ou com(>rar). 

Essa é a n1aneira de delimitar organizações: ênfase nas pessoas e ênfase nas atividades da 

organização. Ainda que essas duas visões não sejmn mutuarnenre excludentes, elas não são 

neccssariarnentc complementares. Como escolher uma entre as duas alternativas depende 

muito da questão ou proble1na que se procura resolver. 

A quarca pane da definição de organizações estabelece que elas são arranjos con1 propó

sitos e que procurarn alcançar objetivos. As organizações não são somente agrupan1entos 

transientes e te1nporários de pessoas; elas existem para perseguir objetivos e metas penna

nentes. 

As organizações atuais enfrentarn diversos desafios-chave, sejan1 ricas e poderosas, co1n 

longa tradição, sejam iniciantes e recentes no inundo dos negócios. Os principais desafios 

organizacionais estão representados pelas cinco condições seguintes: 
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1. Administração das organizações em um ambiente global: é suficiente olhar 

nos jornais e revistas nestes anos recentes para ver quão drasticamente tem mudado o 

horizonte do mundo político e de negócios. A elevação das economias de mercado de 

países comunistas do Leste europeu apresentou diversas e valiosas oportunidades, mas 

também apresentou riscos pela instabilidade política . Os eventos no Ásia passaram o ter 

implicações importantes poro as organizações de negócios do mundo todo: recentes tur

bulências na economia do Japão têm tornado a tareia de equilibrar a balança comercial 

mais difícil; os japoneses estão comprando menos produtos norte-americanos, por causa 

da recessão no país; a situação econômica e a política na Chino são igualmente incertas, 

apesar de esse país ter se tornado mais aberto e ter adotado uma economia mais ba

seada no mercado, tornando-se assim um importante parceiro comercial potencial para 

negócios no Leste. 

Outros aspectos importantes são a adoção do Nafta IN orth American Free Trade Agre

ement), um acordo de redução de barreiras entre os Estados Unidos e seus parceiros 

comerciais no mundo todo, e a revisão do Gatt !General Agreement on Tariffs and Trade), 

de modo a criar novas oportunidades para os negócios norte-americanos. Essas medidas, 

todavia, aumentam a competição entre todos os participantes. 

2. Projeto e estruturação (ou reestruturação) das atividades organizacionais: 
as organizações estão mudando o modo como são organizadas; elas estão diminuindo o 

número de diretores, gerentes e pessoal de staff, além de tornarem o pessoal de produção 

eficiente e eficaz. Disso tudo têm resultado novas estruturas determinadas pelo enfoque 

de downsiz;ing, isto é, do conceito de menor número possível de níveis hierárquicos - o 

downsizing seró abordado nos capítulos finais do livro, bem como outros tendências de 

reestruturação. 

3. Melhoria da qualidade, da competitividade e o empowerment: poucos as· 

suntos receberam mais atenção dos meios impressos nos anos recentes do que o movi

mento do gerenciamento da qualidade total. As organizações estão compreendendo que 

produtos e serviços de qualidade são uma necessidade !obrigação) caso elas queiram 

se manter competitivas em um mercado global. Entretanto, a fórmula para alcançar pro

dutos/serviços de qualidade é complexa e envolve mudanças radicais na maioria das 

organizações que adotam o gerenciamento da qualidade total. Juntamente com a filosofia 

da qualidade total, os gerentes têm descoberto que uma rota poro acelerar tais operações 

é por meio do empowerment jempaderamento) dos empregados, isto é, do maior envol

vimento, com participação dos empregados, principalmente nas decisões de sua compe

tência . Enquanto isso pode parecer um caminho óbvio a percorrer em uma organização, 

essa postura desalia o pensamento tradicional sobre poder, autoridade e hierarquia nas 
. -orgamzaçoes. 

Tanto o gerenciamento da qualidade total como o empowerment são vistos como ferra

mentas organizacionais poro tornar mais competitivas as entidades que os utilizam, e 

ombos os assuntos serão abordados odiante, nos capítulos 18 e 19. 



C o p í t u 1 o 2 • As organizações e seu ambiente • 43 G 
4 . Aumento da complexidade, aumento da velocidade e reação às mudanças 

ambientais: não somente o mundo está mudondo, como se pode notar, mas parece que 

as mudanças estão ocorrendo com velocidade muito moior a cada dia. Computadores de 

grande capacidade, de alta velocidade, sistemas avançados de telecomunicação, meios 

eletrônicos globais etc. aumentaram a velocidade com que o informação é transmitido. 

Esse foto (o velocidade de transmissão de informações) exige que os organizações se 

estruturem de modo o maximizar suos habilidades em usor tais informações. 

Além disso, algumas ' inovações', como o JIT (iust-in-time) , os CIMS (computerized integrated 
monufocturing systems - sistemas computadorizados de manufotura integrada) e outros, uti

lizam-se dessas informações abundantes e cada vez mais rápidas. Enlrelanlo, fatores como 

velocidade e responsabil idade requerem mais do que computadores grandes e rápidos. 

As organizações devem obter o informação certo, do formo certa, poro as pessoas inte

ressados, no tempo certo, poro os tomados de decisão odministrotivos. 

5 . Administração ética e moral das organizações: comportamento ético e obje

tivos trad icionais de negócios devem ser conscientes nos organizações. Os objetivos 

definem oonde o orgonizoçõo va i chegar e o que se deve fazer poro obter tais resul

tados. Os podrões éticos devem ser parle das políticos forma is e culturos informais 

das organizações. Hoje em dia, muitos cursos de negócios já traiam do assunto ética 
. -nos orgonizoçoes. 

' Etica é o código de princípios morais e valores que governa os comportamentos de uma 

pessoa ou de um grupo, com respeito ao que é certo ou errado. Valores éticos estabe

lecem padrões no que se refere oo que é boo ou má conduto e boa ou má tomado de 

decisão. 

Organizações como sistemas 
Cada organização está inserida e1n uni anibiente, que pode ser uma cidade, uni Estado, 

tuna nação ou o inundo. O conceito de organização inclui o ternio sistemas. 

É sabido que as organizações difere1n e1n 1nuitos aspectos i1nportances, 1nas elas cainbém 
parriJ ham alguns aspectos conu1ns. As diferenças estão nas atividades e nos rnécodos de 
operação das várias forn1as de organizações de negócios e tan1bétn entre organizações do 
1nesmo tipo, por exen1plo, em relação ao ca1nanho e à escala de atividades. Entretanto, ado
tando a visão de sistemas das organizações, pode1n ser identificados princípios e prescrições 
das organizações e administração que se aplicani às organizações de negócios e1n geral. Dife
renças na aplicação e operação desses princípios e prescrições, como entre tuna organização 
de negócios e outra, são e1n grande parte tuna questão de grau de ênfase. 

Usando esse 1nodclo de siste1nas, a 1nes1na forma de análise pode ser aplicada a todos os 
tipos de organizações. A visão das organizações conio sistemas provê u1n ponto comum de 
referência e permite to1nar uma abordagem geral para estudá-las, analisá-las e estabelecer 
princípios e prescrições gerais. 
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Organizações como sistemas abertos 

As organizações pode1n ser vistas con10 siste1nas abertos, os quais tomam entradas do 

ambiente (saídas de outros siste1nas) e, p0r n1eio de 111na série de atividades, t ransformain 
ou convertem essas e ntradas en1 saídas (entradas e1n outros siste1nas) para alcançar algu1n 

objetivo, co1no nlostrado na Figura 2.1. 

Todas as organizações precisam de objetivos claros, os quais vão detenninar a natureza 

das entradas, a série das atividades para alcançar as saídas e a reallzação das 1netas orga

nizacionais. O feedback sobre o desen1penho do siste1na e os efeitos das operações sobre o 

an1bienre são medidos em tennos de consecução dos objetivos e intenções. 

De acordo com a teoria geral de sisten1as, todos os sistemas abertos, quaisquer que seja1n 
(o corpo humano, as organizações, a sociedade ou o sisten1a solar), co1npartilhan1 certas ca

racterísticas. Ao 1nes1no te1n po, a teoria reconhece diferenças significativas entre os v;1rios 

tipos de siste1nas abertos. 

Há quatro características que enfatizam a natureza adaptativa e dinâmica de todos os 

siste1nas abertos: 

1. interação com o ambiente: trocos necessários poro o sobrevivência pelo ausência de 

outo-suficiêncio dos sistemas; 

2. sinergia: o resultado de um sistema aberto é sempre maior do que o somo dos portes 

envolvidos; 

3. equilíbrio econômico: processo de monutençõo do bolonceomento interno, necessário 

poro o sobrevivência, pelo obtençõo dos recursos do meio ambiente; 

4 . eqüifinalidade: alcance dos mesmos resultados por diferentes meios, em condi

ções que sõo mais do que ligações fixos de couso-efeito, o que significo que recursos 

podem ser utilizados de muitos maneiras poro o obtençõo de !diversos) resultados 

satisfatórios. 

F1GURA 2 . 1: Organizações como sistemas abertos. -----------------~ 

Ambiente [ Produtos ) 
Processo de 
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Subsistemas organizacionais 

Qualquer que seja o tipo ou a classificação das organizações, a transformação ou con

versão de entradas em saídas é um aspecto cotnum de todas elas. Dentro da organização 
(siste1na) con10 u1n todo, cada uma das diferentes atividades de transformação ou conver

são pode ser vista co1no u1n subsiste1na separado, com seus próprios processos de entradas

saídas, inter-relacionados e interagindo con1 outros subsistemas. 

A análise de ltn1a organização poderia, talvez, ser baseada na estrutura depanarnen

tal como subsistemas. Diversos subsistemas pode1n ser detenninados na organização, tais 

con10 os setores de produção, de manutenção, de ad1ninistraçâo etc., como 1nostrado na 

Figura 2.2. 
U1n ponto in1portante é o inter-relacionarnento e a coordenação dos subsistemas e1n 

tennos de eficácia da organização co1no u1n todo integrado. 

U1n modelo alternativo é sugerido por Paul Hersey e Ken Blanchard, que identifica1n 

quatro :,11bsistemas principais inter-relacionados: 

1. humano/ social: centro-se sobre os necessidades e motivações dos membros do orgo· 

nizoção e estilos de liderança ; 

2. administrativo/ estrutural: centro-se no a utoridade, no responsabilidade e no estrutu· 

ro dentro do organização; 

3. informacional/ decisorial: está focado nos decisões-chove e nos necessidades de in· 

formação poro manter o organização operacional; 

4 . econômico/tecnológico: está centrado no trabalho empreendido e no relaçã o custo

eficácio (custo-benefício) poro os metas do organização. 

Outra abordagem dos subsiste1nas, de E. L. Triste outros, do Instituto Tavistock de Re

lações Humanas,2 estabeleceu a idéia do sistema sociotécnico. 
O sistema sociotécnico, de Tavistock, está relacionado corno processo de transfonnação 

ou conversão em si, corn os relacionan1encos entre eficiência técnica e as considerações 

sociais, e o efeito sobre as pessoas. 

F IGURA 2 .2: Sistemas e subsistemas dos organizações. ---------------~ 

Entro dos 
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Os pesquisadores virmn a necessidade de tnna abordagem sociotécnica, na q ual un1 sis

tema social apropriado poderia ser desenvolvido en1 conjunto co1n novos siste1nas técnicos. 

Eles sugeren1 que existem três s11bsis1.emas comuns a qualquer organização: 

1. o subsistema tecnoló9ico; 

2. o subsistema do estruturo formal de papéis; 

3. o subsistemo dos sentimentos individuais dos participantes. 

Essa fonna de análise (co1nportamental) foi desenvolvida, em um estágio seguinte , por F. 
Kast e J. Rosenzweig,3 que vêem a organização como u1n siste1na sociotécnico aberro, co1n 

cinco subsistemas: 

1. de metas e valores: o alcance de certos metas determinadas pela sistema externo e a 

conformidade com os requ isitos sociais; 

2. técnicos: o conhecimento necessário para o desempenho dos tareias, técnicas e tecno

logias envolvidas; 

3. psicossociais: os interações dos indivíduos e grupos e o comportamento dos indivíduos 

no organização; 

4 . estruturais: a divisão e o coordenação de tareias e o relacionamento formal entre os 

subsistemas técnicos e psicossociais; 

S. administrativos: o desempenho do organização como um todo e seu relacionamento 

com o ambiente, estabelecimento de metas, planejamento, estrutura e controle. 

O utro 1nodelo é aquele e1n que Harold J. Leavitt4 propõe que a o rganização consista de 

quatro elementos principais, que interage1n uns com os outros e co1n o a1nbiente externo: 

1. tarefa: envolve a solução de problemas e a melhoria do desempenho organizacional; 

2. estrutura: refere·se aos padrões de organização, autoridade, responsabilidade e comu· 

nicoções; 

3. informação e controle: aborda técnicas para controle e processamento de informa· 

ção, tais como as técnicos de contabilidade; 

4. pessoas: envolve atitudes e relações interpessoais . 

Analisando o trabalho das organizações, Laurie Mullins; identificou alguns subsistemas 

que garantem q ue as atividades das organizações sejan1 dese1npenhadas con10 un1 todo e 

dirigidas pa ra o alcance das n1etas e dos objetivos: 

I> tarefa: as metas e os objetivos da organização; as atividades do trabalho conduzidas 

no processa de transformação; 
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"' tecnologia: o moneira pela qual as torefos da organização são desempenhadas e a 

natureza da desempenha do trabalho; 

"' estrutura: os padrões de organização, as linhas de autoridade, relacionamentos for

mais e canais de comunicação entre as participantes; 

"' pessoas: a natureza das membras que reali zam os séries de atividades, tais como suas 

atitudes, habilidades e atributos, os suas necessidades e expectativas, os relações interpes

soais e padrões de comportamento, a organização informal e os estilos de liderança; 

"' administração: a coordenação de tarefas, tecnologia, estrutura e pessoas, e as 

políticas e procedimentos para a execução do traba lho; as estratégias corporativas, a 

direção das atividades da organ ização como um todo e as interações com a ambiente 

externo. 

A Figura 2.3 relaciona os diversos subsistemas, em tuna abordage1n sociotécnica. 

Ambiente organizacional 
O ainbiente de trabalho está n1udando muito e depressa, porque o mundo ta1nbém está 

1nudando da 1nes1na fonna. 

F1GuRA 2.3: Subsistemas organizacionais. ---------------------~ 
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Fonte: Adoplodo de lourio Mullins, Monogemenl ond orgonisolionol behoviour, 4. ed. Londres: Pilmon Publishing, 

1996, p. 86. 
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As organizações, em lugar de administradores e gerentes, vão necessitar mais de 

faci litadores, orientadores/ instrutores e mentores. (Um novo termo para substituir o 

de administrador e/ou gerente é coordenador) . Entretanto, utilizando-se de ad1n inistra
dores, gerentes, coordenadores ou técn icos, elas terão de realizar atividades de plane

ja1nenro, organização (escruturação), direção e controle. E, nos dias que estão por vir, 

as organizações dependerão, e muito, de pessoas eficazes em todos os níveis de funções 

ou de tarefas. Os adnlinistradores/gerentes atuais estão procurando desenvolver, cada 

vez mais, suas próprias habilidades de coordenadores, orientadores/insnutores e men

tores. 

Muitas forças diferences fora e dentro da organização inAuencian1 o dese1npenho admi
nistrativo. Essas forças são originadas no ambiente geral, no ambiente das wrefas e no mnbiente 

inten10 das organizações, confonne mostrado na Figura 2.4. 

FIGURA 2.4 : Os elementos do ombienle o r9onizocionol. 
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O ambiente geral das organizações 

O ambiente geral consiste e1n todos os fatores ex ternos a tuna organização. Esses fatores 

representa1n restrições dentro das quais todas as organ izações - negócios, sindicatos, uni

versidades etc. - devem operar. 

O an1biente geral, tambén1 chainado 1nacroambiente , pode ser visto co1no constituído 

de forças indire tas do ainbiente externo, as quais poden1 afetar os ad1ninistradores porque 

podem influenciar o cli1na no qual a organização deve atuar. Essas forças são o ambiente 
tecnológico, o ambiente económico, o ambienie polírico-legal, o ambiente socioculuiral e o ambien
te inteniacional, con10 1nostra a Figura 2.5. 

Os ele1nentos do ambiente geral são d iscutidos a seguir: 

.,,. Tecnológicos: os forças tecnológicas são desenvolvimentos no ambiente externo que 

podem causar impacto na organização de dois modos. Os desenvolvimentos tecnológi· 

cos podem influenciar o uso do conhecimento e das técnicas da organização na produ

ção de produtos e serviços e na realização de outros trabalhos da organização, além 

F IGURA 2.S: Os elementos do ombiente gero! dos orgonizoções. 
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de também afetar as características desses produtos e serviços. As forças tecnológicas 

requerem que a administração se mantenha à frente dos mais recentes desenvolvi

mentos e, quando possível , incorpore os avanços para manter a competitividade da 

organização. 

Por couso dos constantes mudanças no tecnologia, os desafios do administração e do 

organização tornam·se mais difíceis de ser enfrentados. Grandes organizações, com re

cursos substanciais, desenvolvem suas próprias tecnologias poro a produção de produtos 

e serviços. 

"' Econômicos: as forças econãmicos são mudanças de estado refletidas na situação eco

nômico, fois como taxas de inflação, taxas de desemprego, crescimento do produto inter

no, roxos de juros etc. 

Mudanças no economia causam tonto oportunidades como problemas aos administrado

res. Quando a economia estó em crescimento, muitas organizações aproveitam o deman

da crescente de ' saídas' e os recursos são mais facilmente disponíveis para expansões or

ganizacionais. Entretanto, quando a economia se retrai (como em recessões), a demanda 

despenco, o desemprego cresce e os lucros encolhem. 

As organizações devem continuamente monitorar os mudanças dos indicadores-mestres 

do economia, de modo o minimizar fraquezas e capitalizar oportunidades. 

"' Políticos/legais: inúmeras leis e autoridades caracterizam os forças políticas, legais 

e regulatórias no ambiente externo, que exercem indireta, mas farte, influência sobre a 

organização. A legislação dos governos federal e estadual afeta os salários e as taxas 

que as organizações pagam, os d ireitos dos empregados e os responsabilidades da or

ganização por donos causados aos clientes pelos seus produtos. 

As forças políticos, legais e regulotórios podem agir como restritoros e como forças de opor

tunidades: os leis antipoluição são vistos como restritoros por algumas empresas, mos, por 

outro lado, estimulam o crescimento da indústria de controle do poluição. As leis também 

provocaram um aumento nos níveis da qualidade dos produtos e serviços para o mercado, 

no mundo todo, e também aumentaram a eficiência e a competitividade dos organizações. 

"' Socioculturais: forças culturais e sociais são mudanças no sistema cultural e social que 

afetam as ações de uma organização e a demanda por seus produtos ou serviços. Cada 

nação tem um sistema cultural e social que compreende certas crenças e valores. 

As organizações deveriam monitorar as forças culturais e sociais porque são extremamen

te importantes para seu desempenho. Os administradores devem adotar princípios que 

relacionem os organizações às ações definidos pelo sociedade de acordo com a boa 

cidadania. 

Atualmente, estó em evidência um interesse muito Forte no preservação do ambiente, em 

virtude de uma conscientizaçõo pela melhor qualidade de vida dos pessoas. As empresas 

devem prestar atenção permanentemente a esse aspecto. 

"' Internacionais: são forças indi retos que se aplicam quando o organização se apóio em 

um fornecedor estrangeiro de recursos ou concorre com competidores internacionais. 
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A importância dos forças internacionais cresce consideravelmente quando uma orgoni· 

zoção decide internacionalizar e expandir seus produtos ou serviços em um mercado 

externo. Com o competição e os oportunidades de foro, além do dependência de recur· 

sos estrangeiros, os forças internacionais vão crescer de importância e de volume nos 

próximos décadas. 

O ambiente das tarefas 

O ambiente das tarefas (ou a1nbiente específico) é constituído pelos seguintes ele1nen
tos: clientes, competidores, fornecedores, reguladores e parceiros estratégicos, que envolve1n di
retamente cada organização. 

Assi1n, a diferença entre o ambiente geral e o a1nbiente das tarefas é que o pri1neiro é o 
limite onde todas as organizações atuam, e o segundo é aquele mais imediato, no qual u1na 
organização específica deve operar. 

Entretanto, os li1nites entre o ainbiente geral e o das tarefas de uma organização não 
poden1 ser vistos de modo estático. 

A Figura 2.6 relaciona os elementos do ambiente das tarefas, que serão descritos a seguir. 

I> Clientes: pessoas que compram produtos ou serviços de uma organização, os quais 

diferem fortemente em diversos característicos, como educoçôo, idade, rendo e estilo 

de vida . 

De todos os forças d iretos, os clientes são talvez os mais vitais poro os organizações, 

porque deles depende o presente e o futuro delas. As organizações tipicamente res· 

pendem às forças dos clientes por meio do pesquiso de clientes, que objetivo o estobe

lecimento dos consumidores presentes e potenciais. A fa lho em detector mudanças nos 

preferências dos consumidores pode ser bostante custoso poro os resultados organiza

cionais. 

I> Competidores: são as organizações concorrentes, com as qua is a organização com

pete por clientes e consumidores e por recursos necessários (tais como pessoas, motérios

primos e outros}. Existem dois tipos de competidores: introtipos (ou diretos) e intertipos 

(ou indiretosl. 

Os competidores diretos são organizações que produzem produtos ou serviços similares. 

Já os competidores indiretos sõo organizações d istintos que podem alterar o interesse do 

consumidor, desviando suas intenções de compro. 

A dinâmico dos mudanças e contromudonços leitos pelos competidores intertipos pode 

ocorrer por diversos razões que são diliceis de predizer. A competição é sempre muito 

intenso e é por isso que os organizações se esforçam em estabelecer e proteger os van

tagens competitivos, pa rticularmente aquelas que representam ' poder' nos negócios; em 

algumas indústrias, o poder competitivo tem sido perdido pelo competição estrangeiro, 

que tem ma is sucesso em satisfazer os demandas dos clientes. 
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F1GURA 2 .6 : Os elementos do ambiente dos torefos dos orgonizoções. 

Parceiros 
estratégicos _,..----

A organização 

Regulo-

Fornecedores 

Clientes 

Compeli· 
dores 

li> Fornecedores: são organizações que provêem recursos financeiros, energia, equi

pamentos, serviços e materia is para a produção de produtos ou serviços de ê)(ilo no 

mercado. Esses recursos são as saídos e as entradas dos compradores e podem afetar 

significativamente o qualidade, o custo e o prazo de entrega de qualquer produto ou 

serviço. 

Uma organização compradora é vulnerável a diversos problemas potenciais de forneci

mento, tais como bai)(O qualidade de materiais, crise financeiro do fornecedor, greve no 

fornecedor {que impede o produção e o entrega ao comprador) e outros, relacionados 

aos locais de produção, pelo cultura e condições sociais desses locais. 

Apesar de diferente do que se fez até agora, algumas companhias industriais estão op

tando pelo simples fornecimento, isto é, por um único fornecedor de determinado produto 

ou componente, o que permite melhores condições de negociação, mas e)(ige uma dose 

muito maior de confiança recíproco entre comprador e fornecedor. 

li> Reguladores: elementos do ambiente dos tarefas que têm o poder de controlar, legislar 

ou influenciar os políticas e práticas dos organizações. Existem dois tipos importantes de 

reguladores: 
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~ agências reguladoras: órgãos governomentois criados para proteger o público de 

certos práticos de negócios, ou poro proteger os orgonizoções umos das outros; 

~ grupos de interesse: uniões dos p róprios membros, no tentotivo de influenciar orgoni· 

zoções, com o sentido de proteger seu negócio. 

~ Parceiros e stratégicos: duos (ou mois) orgonizoções que trobolhom juntos (também cho

modos oliodos estratégicos} sob o formo de join~ventures ou outros parcerias, para locil itor o 

vendo, o distribuição, o divulgação dos produtos e serviços das orgonizoções do parceria. 

Forças competitivas no ambiente das tarefas 

Os administradores deve1n constantemente avaliar o a1nbiente das tarefas de 1nodo a de 

te rminar características e pesar decisões. O ambiente das tarefas tem um papel itnportante 

na condução do planejainento da estrutura organizacional, do gerencia1nento dos recur

sos humanos e nas decisões de contro le. A Figura 2. 7 mostra un1 modo descon1plicado de 

diagnosticar e classificar o ambiente das tarefas. O esqucn1a baseia-se em duas din1ensões: 

organizações simples/complexas e ambiente esráuel!muumre.6 

As organizações, e111 qualquer atividade, são diretamente afetadas por forças co1npetiti

vas, que se inter-relacionan1 confonne n1ostrado na Figura 2.8, que é auto -explicativa. Os 

administradores deve1n diagnosticar e 111onitorar cada uma dessas forças competitivas. 

f tGURA 2 7· Tipos básicos de tarefas em função dos fatores e condições no ambiente • • . 
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F1GURA 2.8: Forços competitivos no ambiente dos torefos. ---------------~ 

Poder de barganha 
dos fornecedores 

Po ntos fracos dos 
produtos e serviços 

substitutos 

Pontos fracos 
dos novos 

concorre ntes 

Disputa entre a s empresas 
existentes no atividade 

Poder de borgonha 
dos consumidores 

Fonte: Adaptado de Dan Hellriegel et ai., Manog ement, 8. ed. Cincinnati: South·Western, 1999, p. 94. 

O ambiente interno: a organização 

Coníorine 1noscrado na Figura 2.9, as organizações têm seu a1nbiente interno, que con

siste nos proprietários, e1npregados, adtnin isrradores e antbiente físico de trabalho, alétn 

da cultura organizacional, q ue será apresentada de 1nodo detalhado no Capítulo 16, sobre 

desenvolvitnento organizacional. 

Os ele1nentos do ambiente interno da organização são explicados a seguir: 

li> Proprietários: pessoas com d ireitos legois de propriedode daquele negócio. Pode ser 

um único indivíduo que estabelece e desenvolve um pequeno negócio, porceiros que 

juntos estabelecem e dirigem, ou não, um negócio, investidores individuais que compram 

ações de uma organização, ou outros organizações. 

li> Empregados: recursos de pessoas, do ambiente exlerno, o partir dos quois umo orgoni

zoçõo desenvolve o suo atividade. As pessoas são, talvez, o recurso interno mois valioso 

de umo orgonizoçõo, porque elos sõo suo energia vitol. As pessoas provêem conheci

mento, habilidades e dirigem aquilo que crio, mantém e desenvolve os organizações. Os 

recursos humanos são o forço de trabalho mais cvltvralmente diferente, o que represento 

um grande desafio poro os administradores, por fatores tais como roço/etn ia, gênero, 

idade, cultura dos empregados e outros. 

li> Administradores: corpo governante eleito pelos acionistas do orgonizoção, ou esco

lhido pelo proprietário, encorregodo do odministroçõo gero! do empresa (ou empresas). 

poro garantir o desempenho dos funções administra tivos e os resultados estabelecidos. 

li> Ambiente físico: sõo os instalações dos orgonizoções e o trabalho que os pessoas exe

cutam. O ambiente físico pode ter os mais diversos configurações, e os instalações podem 

estar em um único p lano ou em diversos andores, em um único local ou em vários locais 

diferentes, próximos ou distantes. Existem vantagens e desvantagens nesses aspectos rela

cionados ao ambiente físico. 
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F1GURA 2 .9 : O ombienle interno dos orgonizoções. ------------------. 

A organi:zoçõo 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
Proprietórios, empregados, 

administradores e 

a mbiente físico 

O ambiente global das organizações 

As organizações 1nodernas são 1noldadas por componentes de seu a1nbiente. Nenhuina 

organização pode ignorar o ambiente e1n que se situa, que contém oponunidades e ameaças. 
As oportunidades existe1n na forma de mercados, recursos e outras condições externas 

que a organização pode explorar para crescer e prosperar. As an1eaças, por outro lado, são 
forças no ainbiente que pode1n restringir a organização, prejudicando seu crescin1ento ou 

sua eficácia, ou 1nes1no aineaçando sua sobrevivência. An1eaças pode1n surgir de novos 

co1npetidores, que dcsafiain o nicho ou a posição de 1nercado, de condições legais ou políti

cas, de nu1danças demográficas globais. 

Ne1n todas as organizações são afetadas igua lmente pelos n1esn1os fatores, que, todavia, 

não são estáticos ou constantes. Existen1 a complexidade e a tu.rbulência ou mudança doam

biente, que são ele1nentos de ação positiva ou negativa na ad1ninistração organizacional. 
A complexidade a1nbiental refere-se ao número e à relatividade dos ele1nenros ambien

tais que afetan1 a organização. Complexidade significa que a organização deve obter n1ais 

informações sobre seu an1bicntc, de 1nodo a ser administrada con1 sucesso. 



O 56 • Teoria s da administraçã o 

A 1nudança nas condições do ainbiente provoca 1nudanças na organização. Essas mu

danças criam turbulência, o que significa que os adnünistradores devem estar atentos ao 

an1biente e, n1ais un1a vez, obter infonnações para u1na 111aior qualidade nas t.0111adas de 
decisão. Nas condições de 'ambiente cahno', isto é, caracterizado por pequenas mudanças, 

as organizações pode1n utilizar 1nétodos ou planos já estabelecidos, aceitáveis, se trouxerain 

antes bons resultados. 

Para enfrentar as co1nplexidades e 1nudanças do ainbiente, u1ua organização deve definir 

sua estnaura. 

A estruturo organizacional é definido como um sistema 

de suporte de relacionamentos consistentes entre os 

vários posições dentro de uma organização. 

O elemento esrrutural básico é a posição (ou função) exercida pelo indivíduo na organi

zação. Cada posição é consritufda de diversos papéis ou expectativas que ourros têm sobre 

o co1nporrn1nento apropriado do responsável pela posição. Essas expectativas sobre o con1-

portainento do ocupante da posição podem ser comunicadas informalmente, por 1ncio de 

educação, t rcinan1ento e por interações do dia-a-dia no trabalho, ou podcn1 ser co1nunicadas 

forn1ahnente, por descrições e deten11inações de responsabilidades e descrições de funções. 

As expectativas não são estabelecidas somente e1n relação ao con1portarnento adequado 
do ocupante da posição, mas també111 quanto aos processos de decisão que controlam ou li

mitan1 a atuação e a discrição de cada ocupante da posição. Cada posição está caracterizada 

por relativa quantidade de autoridade e autononüa no dese1npenho das atividades. 

A organização como tnn todo é co1numente caracterizada pelo grau no qual a auto ridade 

para a cornada de decisão é dispersa. Quando a autoridade da tomada de decisão é concen

trada nos níveis mais altos, a organização é considerada centralizada. Entretanto, quando a 

autoridade para ton1ada de decisão é pernütida aos mais baixos níveis hierárquicos, co1nbi· 
nada co1n as necessárias infonnações para a tomada de decisão, a organização é considerada 

descentralizada. Outros estudos e considerações sobre as organizações serão apresentados 

adiante, e1n várias partes do texto. 

O an1biente global está dire ta1nentc relacionado e exige 111na adtninistração global, 

que é o desen1penho das a ti vidades adnünistra ti vas e1n un1a verdadei ra base global, isto 

é, que a organização seja global. A adrninistração global incorpora o conceito de u111 

mesrno produto vendido em inúmeros países, necessi tando de um grau de coordenação 
entre as atividades que não é experi1nentado em e1npresas mttliidomésticas. E1npresas 

1nulcido1nésticas são organizações que operain alé111 de linütes nacionais, 1nas traca1n 

cada país como um 1nercado separado, desenvolvendo produtos para cada 1nercado. Tun

to as organizações globais como as multido1nésticas são cor/>orações mulLinacionais, isto é, 

forn1as que têm mais de un1 país. 
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A reação das organizações ao ambiente 

James D. Thompson1 foi uma das principais pessoas a reconhecer a importância dos 

ambientes organizacionais. Thotnpson sugere que um ambiente organizacional pode ser 
descrito por tneio de duas di1nensões: o grau de mudança e o gi·c111 de lwmogeneidade desse 

ainbienre. 

O grau de 1nuclança é a extensão na qual o a1nbiente é relarivamente estável ou relativa-

111et1te dinânüco. O grau de ho1nogeneidade é a exrensão na qual o a1nbiente é relarivaiuen

te si1nples (poucos ele1nenros, pequena seg1nentação) ou relativamente co1nplexo (muitos 

elementos, grande segn1entação). Essas duas d in1ensões intcrage1n para determinar o nível 

de incerteza enfrentado pela organização. 

Incerteza é umo forço diretivo que influencio muitos 

decisões organizacionais pelo adição de 

imprevisibil idade e complexidade do ambiente. 

A Figura 2. LO 1nostra os resultados, e1n tem1os de incerteza. no relacionainento e na 

co1nbinação das din1ensões grc111 de mrulcmça e grau de lwmogeneidade do atn biente. 

FIGURA 2. 1 O: O estodo de incertezo no ambiente orgonizocionol. 
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Fonte: Adoprodo de D. Von Fleet e T. Pererson, Contemporory mono9ement, 3. ed. Boston: Hou9hton Mifflin, 

1994, p. 65; e de Boird el oi., Mono9emenl. Novo York: Horper & Row, 1990, p. 187. 
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Dados os 1nuitíssi1nos problemas e oportunidades nos ambientes organizacionais, as or

ganizações devem avaliar sua própria e única situação e então (re)agir de acordo com a 

melhor competência de sua adnünistração.8 

A Figura 2.1 1 mostra os seis 1nodos básicos pelos quais as organizações poden1 reagir a 

seus ambientes. O tópico responsabilidade social será discutido mais adiante. 

"' Informação administrativa: é o meio de resposta ao ombiente que se apóia no en

tendimento inicial do ambiente e na monitoração dos sinais de mudança. A organização 

usa d iversas técnicas para administrar a informação, tais coma pessoas que despendem 

muito de seu tempo em cantata com outras de fora da organização e que estão em boas 

posições poro entender o que outros organizações estão fozendo. A isso se pode chomor 

de onó/ise do ombíente, ou seja, o processo de monitorar otivomente o ambiente por meio 

de observação, interpretação, leitura etc. Para o utilização da informação administrativo, 

as organizações estabelecem elaborados sistemas de informações. 

"' Mudança estratégica: é o modo de reação que envolve alterar as estratégias presen

tes, ou nada fozer para atender às mudanças de mercado e ao crescimento organizacio

nol. A lgumas estratégias consistem de alterações de preços, mudanças de segmentos a 

atingir, mudança do ramo de negócio do organização, centralização em um só negócio 

do orgonizoçõo etc. 

"' Fusão, aquisição, aliança: são respostas que consistem em se unir o outras organiza

ções do mesmo tipo de atividades ou não. Na fusão, duos ou mois empresas se juntam 

F1GURA 2 . 11: Reações dos organizações ao seu ambiente. 
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poro formar uma novo empresa. No aquisição, pode ocorrer que o empresa comprado 

deixe de existir e posse o fazer porte do outro companhia; pode ocorrer também que 

o empresa odqvirido continue o operar como subsidiório do empresa compradora. No 

aliança estratégico, o empresa se encarrego de um novo empreendimento com outro 

empresa, por diversos razões, como entrar em novos mercados, expandir o presença nos 

negócios no mercado atual etc. 

li> Projeto organizacional: é outro formo de resposta às condições do ambiente que estó 

diretamente relacionado ao estado de incerteza e que consiste em ter algumas regras bósicos, 

regulamentos, procedimentos e padrões de operação (relacionamentos formais e regras rígi· 

dos), ou em ter um projeto com poucos regras e poucos procedimentos e padrões de operação 

(relacionamentos informais e regras mais flexíveis), poro o administração organizacional. 

li> Influência direta: resposta em que o organ ização influencio seu ambiente de diversos 

modos, como nos relacionamentos com os fornecedores (parcerias, longos controlos de 

fornecimento), no decisão de produzir os produtos vend idos no mercado ele. Muitos 

dessas ações afetarão os concorrentes. As organizações podem influenciar seus vsuórios 

por meio de novos usos de seus produtos, desenvolvendo novos clientes, tirando clientes 

dos concorrentes dos mais variados formos, e podem influenciar regulamentações e/ou 

legislação por meio de lobbying e barganhas e também pelos sindicatos. 

, 
Etica e responsabilidade social corporativa 

Algumas pessoas ainda pensain que negócios e seus ad1ninistradores não podem ser ai· 
tan1ente éticos e ao mesmo ten1po lucrativos. Num mundo de crescente competição local e 
global por clientes, estar de acordo com as expectativas da sociedade pode ser benéfico para 
todas as partes a 1nédio e longo prazos. Os consu1nidores se le1nbran1 das organizações ou 
empresas que não se aproveitam deles e daquelas que querem tirar vantagens. 

Ética é un1a necessidade e1n todos os níveis da organização de negócios, desde a alta 
administração até os en1pregados operacionais. 

U1n dos 1naiores desafios dos administradores é conduzir as atividades de 1naneira ética, 
enquanto alcançam altos níveis de desempenho econômico. Nos anos recentes, vem cres
cendo a atenção na ética dos negócios devido, em grande parte, à cobertura (por parte da 
1nídia) de diversas ações não éticas. 

A ética reflete costumes e n1oral estabelecidos e ainda as relações humanas fundainen
tais que podem variar ao redor do inundo . 

• 
Etica administrativa 

As de1nandas éticas que os administradores e outros e1npregados enfrentam têm cresci
do de significância a partir dos últin1os anos da década de 1990. Essa preocupação é devida à 

atenção dos acionistas para os efeitos das decisões internas to1nadas pelos ad1nlnistradores. 
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Todas as atividades organizaciona is devem ser regidas por princípios éticos, que indicain 

se o t ipo de co1nportamento praticado é aceitável ou não. 

Ético é um conjunto de valores e regras que definem o 

conduto dos indivíduos como certo ou errado. 

Os valores e regras indica1n quando um comportamento é aceitável e quando é inacei

tável. E1n um sentido mais amplo, a ética inclui: 

li> distinção entre foto e crença; 

li> definição de elementos em termos morais; 

li> aplicação de princípios morais o uma situação. 

Princípios morais são regras gerais de comporwmenio aceitável qu.e pretendem ser imparciais. 
Eles são de grande itnportãncia para a sociedade e não podc1n ser estabelecidos ou alterados 

pelas decisões ou poderes de indivíduos sozinhos. 

Os princípios morais e os valores que representan1 são fundamentais para a ética. O 

que é considerado ético depende do nível do sistetna no qual as características éticas são 

consideradas. 

O con1porramento ético é aquele aceito co1no cerio ou bom, no contexto de um código 
moral de governo. Ao longo dos anos, quatro visões do co1nporta1nenro ético tê1n sido 

identificadas: 

li> visão utilitarista: considero comportamento ético aquele que entrego os melhores pro

dutos poro um grande número de pessoas; 

li> visão individualista: considero comportamento ético aquele que elevo os outo·interes· 

ses, ou seja, o respeito à condição de indivíduo, no longo prezo; 

li> visão de direitos morais: considero comportamento ético aquele que respeito e pro

tege os direitos fundamentais dos pessoas; 

li> visão de justiça: considero comportamento ético aquele que troto os pessoas imparcial· 

mente e de maneiro justo de acordo com regras e padrões iguais. 

Os dilemas éticos 

A ética não é prescritiva. Nenhun1 sitnples conjunto de regras pode dizer co1no se com

portar de modo moral ou ético e1n todas as situações. 

Códigos de conduta - quando docu1nentados - são escritos con10 pollt icas das en1pre

sas e servetn de orientação geral de co1nporta1nento; entretanto, as interpretações dessas 

orientações varia1n de un1 indivíduo para outro. 
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Os códi_gos, na verdade, significam a limi tação da liberdade de ação e exigem tuna inter

pretação, a q ual µode provocar situações de d ile1nas éticos. 

Dilemas éticos são situações que se apresentam quando 

todos os cursos de ação abertos oo tomador de decisão 

são julgados não éticos. 

Existe1n situações q ue forçam algué1n a decidir sobre unt curso de ação q ue, n1esn10 ofe

recendo o benefício potencial a uma pessoa o u a tuna organização (ou a ainbas). pode ser 

considerado não éi ico. Essas são situações etn q ue as ações devem ser tomadas sob consenso 

claro do que é certo ou err.ado. 

As 1nais freqüentes publicações referem-se à honestidade na publicidade e na propagan· 

da e també1n na comunicação con1 a alta administração, c lientes e agências governamentais 
con10 Lnn dos principais dile1nas adnlinistrativos, além dos d ile1nas que envolvem conflitos 

e1n aceita r presentes especiais, enrretenin1entos e co1nissões. 

Os administ radores enfrenta1n, nlliitas vezes, pressões para que os subordinados se enga

jem cm atividades não éticas, como assinaturas de docun1entos falsos, a1npliação dos erros 

dos outros por interesses próprios, negociação com a1nigos dos donos etc. Essas dificuldades 

nos negócios criam racionalizações para comportamentos não éticos. 
As pessoas age1n de modo não ético, por exen1plo, pagando propinas, mentindo sobre 

outras, falsificando documentos. Elas tenta1n justificar tal conduta por n1eio de quatro ra

cionalizações comuns: 

1. convencendo-se de que o comportamento não é realmente ilegal; 

2. convencendo-se de que o comportamento é realmente do melhor interesse de todos; 

3. convencendo-se de que ninguém descobrirá o que está sendo feito; 

4. convencendo-se de que o orgonizoção protegerá tol comportamento. 

É bastante conveniente criar un1 código de ética. Quan to 1naior o nú1nero de funcioná
rios con1 comportamen to ético, 1nelhor será o desen1penho da organização. 

Organizações ii11portantes d ivulgain seus códigos de ética, para orientação do pessoal 

interno e da sociedade e m geral. 

Fatores que afetam a ética adnlinistrativa 

É nlltito fácil dete rminar co1nporta1nentos é ticos ou não é ticos em art igos escritos o u 

livros. Na prática, todavia, os admin istradores são constanten1ente desa fiados a escolhe r 

cursos de ação é ticos, e m situações em que as pressões pode1n se r contraditórias e im
portantes. 
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Os fatores que elevam a consciência da ética ad1ninistrativa ajudain a ente nder o trata-

1nento da ética nas organizações. Eles estão n1ostrados na Figura 2.12, e são: 

"' O administrador: o ético odministrolivo é ofelodo por experiências pessoais e conhe

cimentos do odmin islrodor. As influências do família, os valores religiosos, os padrões e 

os necessidades pessoais, financeiros e oulros võo ajudar o delerminor o condulo élico 

em qualquer circunslôncio. 

Adminislrodores que lêm follo de um forle e consisten te con junto élico pessoal deixo

rõo que suas decisões var iem de umo si tuação poro outro, à medido que se esforçam 

em maximizar seu aula-interesse. Administradores com forte estruturo ética, regras 

pessoais ou eslrotégios éticos poro tomados de decisão serão mais consislenles e 

confiantes, uma vez que os escolhos sõo feitos segundo um conjunto eslóvel de po· 

drões élicos. 

"' A organização: oulro importonle elemenlo de influência no ético odministrolivo. O su

perior imediolo pode exercer um eleilo importante sobre o comportamento dos emprega

dos, pois tudo o que ele requisito e que tem ações recompensados ou pun idos certomenle 

afetará as decisões e ações dos indivíduos. 

F IGURA 2 12 · Fatores q e afetam ·r odm·n· trai' o • • u O e ICO 1 IS IV 
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Fonte: Adoptodo de John S<:hermerhorn Jr., Mono,gement, 5. ed. Novo Yorl : John Wiley, 1996. 
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As expectativas e os reforços providos pelos pores e normas de grupos têm, do mes· 

mo modo, impacto similar sobre os empregados. Políticos formais e regras escritos, 

oindo que não garantam resultados, são muito importantes no estabelecimento de um 

clima ético poro o organização como um todo; elos sustentam e reforçam o cultura 

organizacional, que pode ter uma forte in fluência sobre o comportamento ético dos 

participantes. 

li> O ambiente externo: os organizações operam em ambientes externos compostos 

de competidores, leis e regulamentações governamentais, normas e valores sociais, 

dentre outros condições. As leis interpretam os valores sociais poro definir os com· 

portomentos apropriados dos organizações e seus par ticipantes; os regulamentações 

ajudam o governo o monitorar esses comportamentos e mantê-los dentro de padrões 

aceitáveis. 

O nível de competiçõo em uma indústria também estabelece um conjunto de podrões 

de comportamentos poro aqueles que desejam prosperar eticamente. Algumas vezes os 

pressões dos competidores contribuem poro ampliar os d ilemas dos administradores sob 

o aspecto do ético profissional. 

As organizações devem estar atentos à conduto ético; g rande porte delas está es· 

tobelecendo códigos de ético, que devem ser ser iamente respeitados pelos portici· 

pontes, ou estes estarão foro dos atividades organizacionais, sem qualquer espaço 

poro dúvida. 

Responsabilidade social corporativa 

A responsabilidade social da organização ou responsabilidade social corpora tiva é a obri
gação que uma organização cem de agir de maneira q11e siroa ianco aos inceresses próprios como 
aos inreresses da sociedade. 

As organizações não tê1n ainda uma postura definida e (mica sobre a responsabilidade 
social, e essas visões contrastantes resumem-se a dois enfoques principais: 

1. Visão clássica: afirmo que o único responsabilidade do administração é conduzir os 

negócios com o máximo lucro; é o chamado modelo do acionista (membro do ambiente 

externo que é diretamente envolvido com o organização e afetado por seus resultados 

operacionais). 

Os argumentos desse ponto de visto contro o responsabilidade social corporativo, de 

acordo com Milron friedmon ( 1912-2006}, um respeitado economista norte-americano, 

são basicamente: 

li> lucros reduzidos do atividade; 

li> custos maiores dos negócios; 

li> diluição do propósito dos negócios; 

li> poder social demasiado poro os negócios. 
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2 . Visão socioeconômica: assegura que qualquer organização deve se interessar pelo 

bem-estar social externo e nõo somente pelos lucros corporativos. 

Os argumentos desta visão, sustentada por Paul Samuelson (1915- ), outro respeitado 

economista norte-americano, são: 

li> lucros de longo prazo maiores nos negócios; 

li> melhor imagem público dos negócios; 

li> negócios podem evitar mais regulamentações governamentais; 

li> organizações têm recursos; 

li> organizações têm obrigação ético; 

li> negócios devem prover melhores cond ições paro cada um (e poro todos). 

Atual1nente, existe urn pouco de dúvida de que a população con10 um todo espere que 

negócios e organizações atuen1 com respansabilidade social genuína. Na verdade, a de

manda por necessidades sociais complexas e clima social aponta em direção às crescentes 

expectativas de que as o rganizações integren1 a expansão da responsabilidade social e1n seus 

valores centrais e atividades diárias. 

Existen11nuitos do1nínios de ação nos quais a responsabilidade social pode ser perseguida 

pelas o rganizações e ourros t ipos de negócios. Isso inclui interesses pe la ecologia e q ualidade 

an1biental, be1n con10 o atendimento das necessidades da comunidade, práticas de e1nprego 

de 1ninorias, relações progressivas de trabalho e assistência aos en1pregados, e filantropia 

corporativa geral, dentre outros aspectos. 

Para saber co1no está a o rganização e1n tennos de responsabilidade social, tuna audi 

toria social deve ser regularmente realizada, de modo a re porta r os compro1netime ntos 

dos rec ursos da organização e o alcance das ações nessas e en1 outras áreas de desem

penho socia l. 

As organizações apresentain d iferentes graus de comprometimento con1 as responsabi

lidades sociais. Esses graus estão 1nostrados no contin1111m de responsabilidade social, que 

vai da estratégia obstrucionista, e1n um extre1no, até a estratégia proativa, no outro, co1no 

mostrado na Figura 2.13. 
Cada uma das estratégias está descrita nos itens a seguir. 

FIGURA 2. 13: Conlinvum de comprometimento paro com as responsabilidades sociais. ----~ 
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"' Estratégia o bstrucionista: é aquela que evito o responsobilidode social e reflete 

principalmente prioridades econômicos do orgonizoçõo, combatendo os demandas 

SOCIOIS. 

"' Estratégia defensiva: é aquela que procuro proteger o orgonizoçõo, fazendo o míni

mo legalmente requerido poro satisfazer os expectativas sociais. 

"' Estratégia a comodativa: é aquela que aceito os responsabilidades sociais e tento 

satisfazer critérios legais econômicos e éticos prevalecentes, fazendo o mínimo eticamente 

requerido. 

"' Estratégia proativa: é aquela que preenche todos os critérios de desempenho social, 

incluindo desempenho d iscricionório, tendo liderança no iniciativa social. O comporta

mento organizacional neste nível previne impactos sociais adversos de atividades econô

micas dos empresas e, algumas vezes, antecipo o identi ficação e resposta dos aspectos 

sociais emergentes. 

As estratégias do contin111011 do grau de co1npro1netiinento da organização para co1n as 

responsabilidades sociais apresentam respostas, 1nosrradas na Figura 2.1 4. 

O governo e a responsabilidade social 

Historicamente, o governo vem a u1nentando sua partic ipação na forn1atação das orga

nizações na sociedade contemporânea; entre tanto, o relacionainento en tre organizações 
e governo é de dois sentidos, isto é, as organizações ta1nbém influe nc ia1n o governo. 
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O governo tenta formatar as práticas de responsabil idade por meio tanto de canais di

retos co1no de canais indiretos. A influência direta rnu ito freqüentemente é manifestada 

por n1eio de regulações, enquanto a influência indireta pode assumir un1 número variado de 

forn1as, 1nais notadarnente as políticas de t ributação. 

Regulações diretos são as leis e regras estabelecidas que 

determinam o que as organizações podem ou não fazer. 

Isso pode ser feito por agências especiais que monitoram 

e controlam certos aspectos da atividade do negócio. 

Por sua vez, as regulações indirer.as são a influência que o governo exerce sobre a responsa

bilidade social da organização, por n1eio de códigos de tributos ou taxas de incenrivos, que são 

variáveis en1 função da atuação social da organização. (Thxas de incentivo são reduções de 

impostos, tribu tos etc. que o governo concede a organizações, por determinadas atuações.) 

A Figura 2.15 mostra o relaciona1nento de dupla influência entre governo e organizações. 

As organizações influencian1 o governo de diversas fonnas, algu1nas das quais estão des

critas a seguir. 

li> Co nta tos pessoais: são métodos de influência desenvolvidos por executivos de orga· 

nizações, líderes políticos e outras pessoas, que freqüentam os mesmos círculos sociais. 

FG 2 1s e ' . . fl 1 URA • orno negocios e governos se 1n uenc1om rec1procamen e . • • 

-
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O s negócios influenciam o governo por meio de: 

• contotos pessoais e redes de trabolho 
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( NEGÓCIOS J 

• comitês de ação político 

• favores e outras influências táticos 

Fonte: Adoptodo de R. Griffin, Mona9emenl, 6. ed. Boston: Houghton Mifflin, 1999, p. 119. 
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Um executivo de negócios deve ser capaz de estabelecer diretamente contatos políticos, 

independentemente do legislação em vigor. 

I> Lobbying: é o uso de pessoas ou grupo de pessoas poro formalmente representar uma 

organização ou grupo de organizações perante grupos políticos, o fim de influenciar o 

governo. Os lobbies representam os interesses dos empresas junto ao governo. 

I> Comitês de ação política: são organizações especiais criados poro solicitar verbos 

e distribuí-los poro candidatos políticos. As contribuições poro fundos de componhas de 

políticos podem trazer benefícios poro determinados organizações. 

I> Favores e outros influências constituem táticos poro obter apoio. Ainda que fovores 

possam ser legais, eles são grandes alvos de crítico. Alguns tipos de fovores não são 

considerados honestos e éticos pelo sociedade em geral. 

Diversidade da força de trabalho 

Nos últ imos anos, alguns aspectos sociais têm tido un1 efeito muito forte no estudo e na 
aplicação do gerenciamenro e do co1nportan1ento organizacional. Um desses aspectos é a 

diuersidade da força de trabaU10. 

Diversidade é o existência de diferenças em uma ou mais 

dimensões importantes, como idade, religião, gênero ou etnia, 

entre pessoas, grupos ou organizações. 

As organizações de hoje estão ficando cada vez 1nais d iversas. Quatro são as razões prin 

cipais para o crescimento da diversidade: 

I> mudanças demográficos no forço de trabalho que aproveito talentos mais diversificados; 

I> legislação e ações legais que forçam contratações sem discriminação; 

I> movimento de globalização que exige aprendizado de trotamento com outros costumes e 

normas soc101s; 

I> crescente conscientizoção de que os diferenças podem melhorar o qualidade do forço de 

trabalho. 

U1n dos grandes desafios na adnünistração do co1nportamenro organizacional é a dete r· 

mi nação daqueles fatos cujos efeiros negam oportunidades e assim são desperdiçados e con
traproducentes, pois si1nplesmente reílerem tolerância às diferenças, por parte daqueles que 

conduzem, ao admitir a diversidade co1no um recurso que adiciona valor organizacional.9 

U1n outro desafio é dar apoio ao desenvolvitnenco individual, de equipes e de cotnpetên

cias organizacionais - incluindo apre ndizagem, atitudes, habilidades e 1nétodos de inte r

venção - para valorizar e incluir a diversidade como fonte de c riatividade e força . 
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Os autores Don Hellticgel, John Slocum Jr. e Richard Wood1nan dassificain as diversidades em 

duas categorias: diversidades primárias e diversidades secundárias, co1no mostrado na Figura 2. 16. 
Cada um dos elementos das categorias de d iversidades deve ser tratado de modo profundo 

e específico, nos cmnpos adequados ela administração e dos recursos hun1anos. 

O consultor R. Roosevelt Tho1nas'º inclui alguns pontos itnportantes na valorização da 

diversidade. São eles: 

.,. promover o consciência e o aceitação das diferenças individuais; 

.,. auxiliar os participantes a compreenderem seus próprios sentimentos e atitudes a respeito 

das pessoas que são diferentes; 

.,. explorar como as diferenças podem ser transfarmadas em pantos positivas no ambiente 

de trabalho; 

.,. estreitar as relações de trabalho entre pessoas que são diferentes umas das outras; 

.,. a ética e a nova local de trabalho. 

Tamanho e ciclo de vida das organizações 
As organizações são entidades de natureza dinâmica e não estáticas ou estagnadas. Elas 

crescem, encolhe1n e muda1n ao longo do te1npo. A perspectiva de ciclo de vida sobre a 

mudança organizacional significa que as organizações 1nudan1 seqüencialtnente ao longo cio 

te1npo, corno função cio seu cresci1nenro e1n ta1nanho, condições ele 1nudança e 1naturidade. 

1 URA • o egonos e 1vers1 o es o orço e ro o o . • • FG 2 16 e 1 d d' 'd d d f d t b Ih 
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Fonte: Adaptado de D. Hellriegel, J. Slocum e R. Woodman, Orgonizotionol behovior. 9. ed. Cincinnali: South· 
Western, 200 t, p. 12. 



C o p t u 1 o 2 • As organizações e seu ambiente • 69 G 
Tamanho das organizações 

Talvez um dos aspectos mais evidentes que os observadores casuais reconhece1n seja 

o ramanlto da 01gm1i~ai;ão. Essa atenção ao tainanho organizacional é acornpanhada pelo 

nútnero de publicações de negócios que listarn as rnaiores empresas, e de rnais rápido cres

cirnento, nas cliferenres categorias. O tarnanho elas e1npresas não é a única coisa em que o 

público está interessado ou corn o que está preocupado. 

Com o crescimento de tarnanho, vem a cornplexidade, pois, conforme uma organiza· 

ção cresce, suas operações e estrutura se tornarn rnais difíceis ele aclrninistrar. Um desafio 

gerencial, então, é a tarefa de balancear as varuagens do tarnanho com as ocorrências da 

cornplexidade. 

As organizações crescern por diversas razões. Algumas delas são: 

I> Metas organizacionais: o crescimento é uma meta de quase todas os empresas, 

porque podem produzir mais e gerar mais lucros. O crescimento permite à organização 

prover umo mois completo linho de produtos ou serviços. 

I> Progresso dos executivos: o crescimento é necessário paro otroir e manter odmi· 

nistrodores de qualidade, porque organizações crescentes são lugares excitantes para 

se trobolhor, por couso dos desofios e dos oportunidodes de progresso com o expansão 

organizacional. 

I> Saúde econômica: muitos executivos têm descoberto que as empresas devem crescer 

paro permanecerem saudáveis economicamente. Parar de crescer é sufocar; ser estável 

ou relaxar significo que clientes podem não ter suas demandas completamente atendidos, 

ou que os concorrentes vão ofender às necessidades dos consumidores e aumentar suo 

participação no mercado à custo de suo empresa. 

As organizações sentem-se compelidas a crescer, rnas quanto e até quando são questões 

con1plexas. O pOnto a considerar é a competitividade no an1biente globalizado. 

Grandes organizações d iferem das pequenas nos aspectos indicados na Figura 2.17. 

FIGURA 2 . 17: Diferenças entre organizações grandes e pequenos. ------------~ 
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O tamanho das organizações rambé1n está relacionado à estrutura ou ao projeto organi

zacional. 

Uma organização, quando se desenvolve e cresce, pode ou não se tornar 1nais buro

cratizada. Muitos estudos indicam que grandes organizações são diferentes das pequenas 

e1n diversas dilnensões da estrutura burocrática, incluindo formalização, centralização e 

complexidade. 
A formalização refere-se a regras, procedilncntos e docun1entos escri tos, tais co1no 1na

nuais de polít icas e descrições de cargos. A centralizaçcio refere-se ao nível de hierarquia 

co1n autoridade para to1nar decisões, que rende1n a pennanecer no topo da ad1ninistração. 

A complexidade refere-se tanto ao número de níveis na hierarquia (co1nplexidade vertical) 

co1no ao nínnero de deparrmnentos ou cargos (co1nplexidade horizontal). 

Grandes organizações n1ostram un1 padrão definido de grandes con1plexidades. Existe 

uma relação direta entre ta1nanho e co1nplexidade organizacional. 

Estágios do ciclo de vida 

U1n modo útil de pensar sobre o crescimento e a mudança organizacionais é propiciado 

pelo conceito de ciclo de ·vida11, o qual sugere que as organizações nascem, crescem (tornan

do-se velhas, às vezes) e eventual1nenre nlorre1n. 

Estrutura e sistemas administrativos seguem um padrão justamente previsível por 1neio 

de estágios no ciclo de vida. 

Estágios sõo seqüêncios de umo otividode 

que seguem umo progressõo noturol. 

Recentes trabalhos sobre ciclos de vida organizacionais propõetn que quatro estágios 

principais caracterizatn o desenvolvimento organizacional. Esses estágios estão ilustrados na 

Figura 2.18 e relacionados con1 os proble1nas de transição de cada un1.11 

O crescimento organizacional não é fácil. A cada mom.cnto u1na organização entra en1 

u1n novo estágio, com um novo conjunto de regras referente a funcionamento interno e a 

con10 se relacionar com o an1biente externo. 

Cada um dos estágios da Figura 2. 18 está definido a segui r. 

1. Estágio de empreendimento: no início do vida de umo orgonizoçõo, o ênfase é 

no crioçõo de produto e no sobrevivência no mercado de negócios. Os fundadores sõo 

empreendedores e devotam todos os energias poro os atividades técnicos de produçõo e 

mercadologia. A orgonizoçõo é informal e nõo burocrático. 
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FtGURA 2 . 18: Os estágios do ciclo devido dos organizoções. 
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"' Crise: necessidade de liderança. Logo que as organizações começam a crescer, o 

maior número de empregados causa problemas. Os donos criativos e orientados tec

nicamente são confrontados com aspectos administrativos, mas preferem concentrar 

suas energias no fabricação e na vendo do produto ou no invenção de novos produtos 

ou serviços. Aqui deve ser ajustada o estrutura da organização poro acomodar o 

crescimento e o forte administração necessário no fase. 

2. Estágio de coletividade: se o crise de liderança é resolvido, uma forte liderança é 

obtido, e o organização começo o desenvolver metas claros e direção. Departamentos 

são estabelecidos junto com uma hierarquia de autoridade, designações de cargos e um 

começo de divisão do trabalho. 

"' Crise: necessidade de delegação. Com uma novo administração de sucesso, os em

pregados de mais baixo nível se encontram gradualmente restritos pelo forte liderança 

do topo poro os bases. Os administradores de primeiro nível começam o adquirir con

fiança em suas áreas funcionais e se tornam mais discretos. Uma crise de autonomia 

ocorre quando os altos administradores precisam abrir mão (e não querem) de suo 

forte liderança e visão do organização. 

3. Estágio de formalízação: estágio que envolve o implementação e o uso de regras, pro

cedimentos e sistemas de controle. A comunicação é menos freqüente e mais formal. São 

adicionados à organização funções e pessoas mais especializados; o oito administração 

se torno preocupado com aspectos tais como planejamento e estratégia organizacionais. 
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~ Crise: muito burocratização. Neste ponto do desenvolvimento da organização, a proli

feração de sistemas e programas pode começar a sufocar os administradores de nível 

médio. A administração médio parece se ressentir da intrusão de pessoal de staff. A 

organização parece burocratizada. 

4 . Estágio de elaboração: a solução da crise de burocratização é um novo sentido de cola

boração e trabalho de equipe. Por toda a organização, administradores desenvolvem habilida

des poro enfrentar problemas e trabalhar juntos. A burocracia pode ter alcançado seu limite; o 

controle social e a autodisciplina reduzem a necessidade de controles formais adicionais. Os 

administradores aprendem a trabalhar dentro do burocracia sem oumentó-la, o fim de simplifi

car sistemas formais ou substituí~os por forço-tarefa e equipes administrativas. 

~ Crise: necessidade de revitalização. Depois que a organização alcanço maturidade, 

ela pode entrar em períodos de declínio temporário. Uma necessidade por renovação 

ocorria o codo dez ou vinte anos; atualmente ocorre o codo dois ou quatro anos. 

A organização muda poro alinhamento com o ambiente ou talvez se torno lenta e 

superburocratizada, devendo caminhar poro estágios de dinamização e inovação. 

Geralmente o oito gerência é substituído durante esse período. 

As características das organizações são diferentes e1n cada um dos estágios, con10 mos

trado a seguir. 

~ Estágio de empreendimento: o organização é pequena, não burocratizada, e de 

um 'homem show' . O oito admin istrador provê o estruturo e o sistema de controle. 

~ Estágio de coletividade: o organização é jovem, o crescimento é rápido e os empre

gados estão ativos e comprometidos com o missão da organização; o estrutura é ainda 

bostante informal. 

~ Estágio de formalização: a organização está entrando na meio-idade e as corocterís

tícos burocráticos aparecem; o organização acrescento grupos de suporte administrativo 

(stafl), formalizo procedimentos e estabelece uma claro hierarquia e divisão do trabalho. 

~ Estágio de elaboração: o organização maduro é grande e burocrática, com extensos 

sistemas de controle, regras e procedimentos. Os administradores tentam desenvolver 

uma orientação de equipe dentro da burocracia, paro prevenir a burocratização, e o 

oito direção está preocupado com o estabelecimento de uma 'organização completa' . 

A inovação é institucionalizado por meio de um setor de pesquisa e desenvolvimento; a 

administração pode atacar a burocracia e dinamizá-lo. 

' E muito in1portante observar que 84 por cento dos negócios que passam de seu pri1neiro 

ano de vida folham dentro de cinco anos, porque não conseguc1n fazer a transição do estágio 

de e1npreendin1enro, e a transição se rorna 1nais difícil à 1nedida que as organizações progri

de1n para estágios futuros dos ciclos de vida. n 

As organizações que não resolve1n con1 sucesso os problemas associados com essas tran

siçôes ficam restritas em seu crescitnento e podem mesmo desaparecer. 



C o p í t u 1 o 2 • As organizações e seu ambiente • 73 G 

Questões para revisão 
1. Conceitue umo organização. 

2 . Conceitue sistema oberto e cite quotro co· 
rocterísticos desse sistemo. 

3. Classifique os ambientes em que os orgoni· 
zoçoes operam. 

4 . Especifique os elementos do ombiente dos 
torefos. 

S. Cite os elementos principois do ombiente 
interno dos orgonizoçães. 

Referências bibliográficas 

"' COX, Taylor; BLAKE, Stocy, "Monoging 
culturol diversily: implicolions for orgoni· 
zotionol competitiveness", The Acodemy of 
Monogemenl Review, ogo. 1991. 

"' DAFT, Richord. Monogemenl, 5. ed. Forth 
Worth: Dryden Press, 2000. 

"' DEAL, Terence; KENNEDY, Allon. Corporate 
cu/ture: the rights ond rituais of corporate life. 
Reoding: Addison Wesley, 1992. 

"' GARRETT, Thomas; KLONOSKI, Richord. 
Business ethics. Novo Jersey: Prantice Hall, 
1980. 

"' GRIFFIN, Ricky. Management, 6. ed. Boston: 
Houghton Mifflin, 1999. 

Sites Web para pesquisa 
"' http:/ /onolytictech.com/mb021 / orgsore.htm 

Notas do capítulo 

1. B. J. Hodge, W. Anthony e L. Goles, 
Organization theory, 6. ed. Novo York: 
Prentice Holl, 1996. 

2. E. L. Trist, Organizational choice. Londres: 
Tovistock Publicotions, 1963. 

3. F. Kost e J. Rosenzweig, Organization, and 
monogemenl. Novo York: McGrow·Hill, 
1985. 

6 . Defino estruturo orgonizocionol. 

1. Conceitue ético. 

8. Defino responsabilidade sociol do orgoni· 
zoção. 

9 . Defino diversidade do forço de trobolho. 

1 O. Quais são os est6gios do ciclo de vida dos 
orgonizoções? 

"' HELLRIEGEL, Don; JACKSON, Suson; 
SLOCUM, John. Management, 8. ed. 
Cincinnoti: South-Western, 1999. 

"' HOFSTEDE, Geert, "Culture's consequen· 
ces: internotionol differences", Work Reloted 
Volues, Califórnia, 19BO. 

"' MULUNS, Lourie. monogement ond orgoni· 
sotionol behoviour, 4. ed. Londres: Pilmon 
Publishing, 1996. 

"' PLUNKETT, Richard; ATTNER, Roymond. 
Monogement, 6. ed. Cincinnati: Sauth· 
Western, 1997. 

"' SCHERMERHORN, John. Management, 6. 
ed. Novo York: John Wiley, 1999. 

"' http://www.iovolley.cc.io.us/ 

4 . Harold J. Leovitt, Manogerial psychology. 
Chicago: Universily of Chicogo Press, 1978. 

S. lourie Mullins, Manogement ond orgoniso· 
tional behaviour. Londres: Pitmon Publishing, 
1996, p. 86. 

6 . R. B. Duncan, 'What is the right organizo
tion structure: o decision tree onolysis provi· 
des the onswer", Organizotionol Dynomics, 
1979, p. 63-69. 



O 7 4 • Teorias da administração 

7 . James Thompson, Organiza/ians in oction. 
Nava York: McGraw-Hill, 1967. 

8. Barbara Keals e Michael Hitt, •A casual 

model of linkages among environmenlal 
dimensions, macro organizalional charac

terislics and performance", Academy of 
Management Jovrnol, sei. 1988, p. 570-
598. 

9. G . N. Powell, " l he simultaneous pursuil 

of person-arganization fit and diversity", 

Orgonizolíonol Dynomícs, inverno 1998. 

1 O. R. Roosevelt Thomas, Beyond roce ond gen· 
der. Nova York: Amacon, 199 1. 

11 . John Kimberly et a i, The orgonizotion life 
cycle. São francisco: Jossey Bass, 1980. 

12. Robert E. G uin e Kim Cameron, 

"Organizalional li fe cycle and shifling cri· 
teria af effecliveness: some preliminary evi

dence", Monogement Science 29, 1983. 
Também larry Greiner, "Evolution ond re

volution as argonizotions grow", Harvard 
8usíness Revíew, jul.-090. 1972. 

13. George land e Beth Jorman, Moving 
beyond breokpoinl. Nava York: Perigee 

Books, 1993. 

.,.. Estudo de caso 

O Grupo Pão de Açúcar 

Fundação do Museu de Ane Moderna (MAlv1.) em São Paulo; a1>rovação da Decla
ração Universal dos Direitos dos Homens pela ONU; lançamento do LP de vinil, com 33 
1·otações; criação do Estado de Israel. O que esses acontecimentos têm em comum coin o 

GrufJO Pão de Açúcar? 

Todos esses aconteci1nentos que marcara1n a vida moderna aconteceram e1n 1948, 
ano etn que era inaugurada a Doceira Pão de Açúcar, e1n São Paulo, prin1eira loja de 
um negócio que se transforinaria em u1n verdadeiro itnpério e tnn [cone do seg1nento 
varejista de ali1nentos no Brasil: o Grupo Pão de Açúcar. 

O grupo detén1 un1 market share perto de 15 por cento, o que é bastante expres
sivo, considerando-se o tamanho do n1ercado brasileiro. Te111 cerca de 550 lojas dis· 
tribuídas por 14 Estados brasileiros, de norre a sul do país, e conta co1n 1nais de 60 n1il 
colaboradores. Sua área de vendas, em 1nerros quadrados, esrá na ordetn de 1nilhão. 
Para dar suporte às suas operações, o grupo te1n u1na infra-estrutura logística sofisti
cada, cotn centrais de distribuição cm vários Estados brasileiros. 

O grupo traz con10 característica seu posicionamento e a segmentação de sua mar
ca, 1uantendo un1 equilíbrio de participação entre supennercados e hipermercados e, 
recente1uente, atuando tan1bém no varejo de conveniências. Sua estratégia é alcançar 



C o p f t u 1 o 2 • As organizações e seu ambiente • 75 G 

ganhos de eficiência, operando cotn despesas menores e 1naior comperirividade. Com 

a abertura de seu capital, e1n 1995, negocia ações na Bolsa de Valores de São Paulo e, 

desde 1997, na Bolsa de Nova York. Em 2006, passou a inregrar o lbovespa, indicador 

do dese1npenho 1nédio das corações do mercado brasileiro de ações, alén1 de n1anter 

atuação considerada diferenciada em tennos de governança corporativa. 

A trajetória para alcançar esse cenário impressionante não foi uma linha reta as

cendente. A pequena doceira 1nulriplicou-se en1 várias outras, abriram-se os pri1nei

ros supermercados, foran1 incorp0radas novas 1narcas, desenvolvera1n-se d iferentes 

conceitos de lojas dentro do grupo. Foi o primeiro supennercado a abrir loja dentro 

de un1 shopping center, o pri1neiro a criar 1narcas próprias, distribuir revistas aos cli

entes, abrir lojas que operava1n em sistema 24 horas e um supermercado exclusivo 

para crianças e criar a figura do omb11tlsman. Finnou-se como uma e1npresa inovadora 

no mercado, ganhando prên1ios por sua atuação. 

O grupo se expandiu no Brasil e no exterior. Seus negócios iam desde supern1er

cados e hipennercados até grandes lojas de deparcainentos, tu ris1no, restaurantes, 

agropecuária, refloresta1nento, pesca, aviculrura, veículos e cornércio exterior; lojas e 

mais lojas foram sendo abertas até que, en1 1986, começou um processo de redução 

de lojas, o que culminou com o início de uma reestruturação do grupo em 1989. 
E1n J 991, o grup0 fez lllll reposicionamento n1ercadol6gico, o que o levou a fechar 

lojas improdu tivas, reduzir o nú1nero de funcionários e vender diversos negócios que 

não era1n do ramo do comércio varejista de ali.Jnentos. O grupo chegou a 1992 com 

un1a redução de mais de 40 por cento e1n relação ao ano de 1985, quando havia 

atingido seu ponto 1náxi1no. 

A reestrururação do grup0 foi finalizada e1n 1995, quando o Pão de Açúcar abriu 

seu capital lançando ações em bolsa. Desde então, vem alcançando resultados posi

t ivos. Hoje são encontradas lojas do supennercado Pão de Açúcar espalhadas por 

vários pontos dentro de un1 n1esn10 bairro, facilitando o acesso dos clientes. Essas 

lojas têm produtos básicos e irens diferenciados, de acordo co1n o perfil da p0pulação 

de seu entorno. Esse conceito de atender o cliente é tão forte que, e1n 2002, ao iniciar 

a refonna da pri1neira loja do Pão de Açúcar, o supennercado colocou à disp0sição 

dos c lientes u1na perua (van) para poder transportá-los para outra loja do grup0, di

nlinuiJ1do, assim .. seu desconforto. 

Alén1 disso, o Grupo Pão de Açúcar 1nantém supern1ercados com as 1narcas Co1n

pre Be1n e Sendas, cada um deles com público próprio e diferente do cliente do Pão 

de Açúcar. Sua 1narca Extra é reconhecida quando o assunto é hipe nnercado, pois 

oferece produtos variados e co1n facilidades de financiamento, o que atrai públicos de 

diversos níveis de renda. Pode-se dizer que o Grup0 Pão de Açúcar leva a sério sua 
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1nissáo de "garantir a n1elhor experiência de con1pra para todos os nossos clientes, em 
cada uma de nossas lojas". 

Caso elaborado por Ana Maria Roux Cesar. 
Fome: Site da Companhia Brasileira de Distribu ição/Grupo Pão de Açúcar (http://www.gru

popaodcacucar.eom.br/) 

Questões 

1. A que forços ombientois o Pão de Açúcar reogiu quando fez suo reestruturação? 

2. Que tipo de competição o Grupo Põo de Açúcor tem poro suos marcos Compre Bem e 

Sendos? 

3. Como o Grupo Pão de Açúcor enfrento o desalio de lojas como os Cosas Bohio? 
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Sumário do capítulo 

A adminiscração das civilizações antigas "' 

As primeiras contribuições militares "' 

A Igreja Católica "' 

A administração medieval "' 

A Revolução Industrial "' 

Pioneiros dos estudos da administração "' 

Cronologia do pensamento administrativo "' 

Objetivos de aprendizagem 

O esrndo deste capítulo torna o leitor capacitado a: 

li> Identificar os elementos e os fundamentos adminiscracivos de diversas civilizações e povos da 

Anrigüidade. 

li> Reconhecer os princípios estabelecidos pelos povos antigos que ainda regem as teorias 

ad111inisrrativas art1~1is. 

li> Estabelecer as contribuições das instituições militares às teorias administrativas. 

li> Caracterizar os elementos da Igreja Católica que influenciaram os pensamentos administrativos 

modernos. 

li> Identificar os fundamentos administrativos urilizados na Idade Média. 

li> Compreender a origem das mudanças administrativas causadas pela Revolução Industrial. 

li> Entender o pensamento administrativo de alguns estudiosos pioneiros. 
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lntroducão , 

Ainda que bastante nebulosa, a ad1n inistração é uma atividade encontrada en1 empreen

di1nen tos de qualquer espécie, de todos os povos, de todos os tempos. Na verdade, todos 

os grandes líderes que a História registra foram ad1ninistradores - ad1ninistrando países, 

coordenando explorações, dirigindo guerras, gerindo os esforços de outros homens. 
Desde 1900, a adrninistração tem evoluído à categoria de atividade central de nossa era, 

e a econonüa é urna força poderosa e inovadora de que as sociedades dependcrn para seu 

desenvolvimento. A ad1ninistraçâo é, ao mesmo tempo, fator detenninante do processo 

econômico (com todos os fatos conseqüentes) e 1nodeladora das sociedades e do 1nodo 

como são conduzidas as pessoas e as instituições. 
E1nbora se possa reconhecer a importância da ad111inistração para o bem-estar e desen

volvirnento dos povos, é 1nuito difícil reconstituir sua h istória. Os registros sobre os mais 

antigos empreendi1nentos do home111 são vagos e reniotos, quando existe1n. 

A administração das civilizações antigas 
As origens de alguns conceitos e práticas modernas de administração podc1n ser atribuí

das a civilizações n1l1ito antigas. Salomão, um governante bíblico, coordenou a e laboração 

de acordos de co1nércio, administrou programas de constituição e 1nodelou tratados de paz 
no século X a.C. Enrreranto, antes disso já havia a necessidade de algu1na fonna ou siste1na 

para governar o povo. 

Muitos governantes antigos usaram seus fiéis servidores para executar seus desejos so

beranos, conferindo a esses servidores a devida autoridade para atuar e1u non1e do 'chefe'. 

De modo coletivo, os fiéis servidores se converteram, então, no conselho ou junta consultiva 
dos chefes. 

À medida que o poder e a reputação desses conselheiros aumentavam, alguns deles se 
tornava1n lfderes terrenos e espirituais do povo. Para ad1n inistrar, desenvolveram regras e 

tabus de conduta, utili;;ar1do o te111or ao sobrenatural e o 1nedo do ridículo 1nundano para 

garantir a adesão e a obediência às suas regras. Esse é o ponto de eníoque do estudo das 

civi lizações antigas, que serão abordadas a seguir. 

A Suméria 

Alguns dos 1nais antigos docun1entos escritos no mundo íora1n encontrados na civiliza
ção su1néria, de 5 nül anos atrás, e constituen1 provas das práticas de controle administrati

vo'. Os sacerdotes dos templos sumérios, por meio do i1nenso siste1na rriburário, coletavarn 

e administravam grandes so1nas de bens e valores, inclu indo rebanhos, propriedades rurais e 

rendas. Esses sacerdotes era1n solicitados a prestar contas de sua gestão ao su1no sacerdote, 

o que era tnna prática de fiscalização ad1n inistrativa. 
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Essa prestação de contas não podia se apoiar na memória a respeito dos tributos pagos, 

das transações realizadas e concluídas etc.; tainbéo1 não se podia confiar nos recursos gros

seiros utilizados para indicar que os tributos e as dívidas havian1 sido pagos. 

As organizações ou e1npresas rel igiosas eram consideradas imortais, mas se utilizava1n 

de 1neios do ho1nen11nortal para sua adn1inistração, o que exigiu o desenvolvi1nento de tnn 

siste1na de escrita para registrar e explicar as cransações realizadas pelos 1nuitos sacerdotes, 

dos bens e das propriedades da corporação religiosa. 

Os docu1nentos sumérios são descrições de seus inventários; o primeiro uso da escrita foi 

feito para fins de controle administrativo, e não para fins litúrgicos. 

O dcscnvolvin1enco suinério foi seguido de perto pela ascensão do Egito, con1 suas escru

turas arquitetônicas, seus escritos e seu governo, no que se refere à evolução ad1ninistrativa. 

O Egito 

A construção da pirânlide de Quéops envolveu o trabalho de mais de cem nlil homens, 

durante vinte anos, e foram utilizados 1nais de 2.300.000 blocos, cada \1111 co111 peso médio 

de 2,5 toneladas. Atualinente, isso equivale à iidministração e d ireção dos esforços de uma 

cidade-e1npresa de cem nül habitantes, em un1 período de vince anos. 

Considerando o planejan1ento, a organização e o controle necessários a esse e1npreendi-

111ento, fica visível que os conceitos de adn1inistração utilizados 1nodernamente não fora111 

originados no século XX, pois, entre 2000 e 3000 a.C., já havia necessidade de sere1n resol

vidos proble1nas de rra nsporte, alojamenro e administração. 

O planejamento adn1inisrrativo, que detern1inava de onde as pedras deverimn ser reti

radas, quando, quantas de cada vez, de que volu1ne e como serian1 t ransportadas, é uma 

prática que atualmente seria denon1inada planejamento de longo prazo. 

Mediante o ernprcgo de massas de rnão-dc-obra organizada, os egípcios rcalizaratn 

tarefas estarrecedoras, apesar de não economizarem 1não-de-obra (não hav ia necessi

dade desse tipo de econo111ia); o 111érito foi a capacidade de realizar o t raba lho co111 os 

recursos disponíveis, e as grandes obras egípcias indicain o grau de eficácia e sofisticação 

ad1n inistrati vas. 

Alé1n da arquitetura, 1nuiros exe1nplos de pensainento ad1ninistracivo são enconcrados 

na literatura egípcia. U111 livro de instrução, de Ptah-hotep, que orienta seu filho sobre o 

co1nportm11ento de liderança, foi ed itado em 2000 a.C. e, en1 1500 a .C., ainda era uti lizado 

nas escolas. U1n de seus trechos rezava: 

Se és um líder comandando os negócios da multidão, busca para ti próprio todos os efeitos 

benéficos, até que o empreendimento ti.que livre de erros. A verdade é grande, e sua eficácia 

é duradoura. A malfoiroria 11u11ca levou um empreendimento a bom porro. 

Os adn1inistradores egípcios tan1bé111 reconhecera111 o valor do planejan1ento e o uso de 

conselheiros, confon11e indicado pelo texto seguin te de \1111 1nanuscrito, contendo instrução 

de um pai a seu fil ho: 
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Declara o teu negócio sem encobrimento 11cm disfarces. Deve-se dizer francamente o que se 

sabe e o que não se sabe {um apelo à honestidade nos tratos administrativos). O chefe deve 

ccr cm mc1uc os dias que estão por vir (necessidade de planejamento). Grande é aquele cujos 

conselheiros são grandes (o valor do staff para um administrador). 

Os egípcios já tinham conhecimento de práticas e princípios da ad1ninistração, como a 

autoridade e a responsabilidade, e o detalhamento das descrições de serviços ou tarefas. 

O governo egípcio, no decorrer dos períodos do Antigo Reino, do Reino Médio e do 

Novo Inipério, forneceu ilustrações relativas ao reconhecin1ento da função de controle e1n 

operações de grande escala, e1n uma organização centralizada. 

Os egípcios ta1nbém de1nonstrarain conhecer a importância da especialização na organi

zação total. conio indicado pela pro1nulgação de leis estabelecendo que ncnhu1n co1nercian

te podia se dedicar a lllll ramo de comércio que não t ivesse sido transmitido por seus pais. 

Os co1ncrciantes eram também barrados da participação c1n assuntos políticos. 

A Babilônia 

A região do rio Nilo não foi a única no desenvolvimento de altos níveis de civilização, 

nessa 1nes1na época. O império babilônico, que se desenvolveu no vale dos rios Tigre e Eu

frates, tainbém forneceu n1uitos exemplos de práticas ad1ninistrativas antigas. 

No reinado de Hatnurabi, rei da Babilônia, as cidades ao longo do vale fora1n obrigadas a 

se unir para manter a paz e estabelecer utna legislação para abranger a propriedade pessoal, 

a propriedade rural. o co1nércio, os negócios, a fainília e o trabalho. Essas leis viera1n a se 

charnar 'Código de Hamurabi', que representou um pensamento adn1inistrativo que vigorou 

no período de 2000 a 1700 a.C. 

Esse código é un1 antigo texto legislativo con1 preceitos legais que proporcionam unia 

visão real do pensamento babilônico sobre adtninistração. 

Alguns extratos do Código de Han1urabi são ilustrativos de sua visão ad1ninistrativa: 

I> Salários mínimos: "se um homem alugar um trabalhador do campo, pogor·lhe-<i 8 gus 

de cereol por ono".2 

I> Controle: "se um homem entregar, o outro, prato, ouro, ou qualquer coiso em depósito, 

sejo o que for, moslró·lo-ó o uma testemunho, combinará os termos do controlo e foró 

então o depósito". 

I> Responsabilidade: "se um comerciante de vinhos permitir que homens turbulentos se 

reúnam em suo coso e nõo os expulsor, seró morlo".3 "O pedreiro que constrói umo coso 

que desmorono e moto seus residentes seró condenado à morte." 

U1n outro código, o Código Acadiano de Eshnunna, co1n seus controles de preços e de 

penalidades criniinais, é o mais antigo conhecido que teria sido usado na Babilônia, acredi

tando-se que seja anterior e1n 1nais de 150 anos ao próprio Código de Hainurabi. 
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Após mais de 1nil anos de declínio que se seguirain ao reinado de Hamurabi, Nabuco

donosor tornou-se rei em 604 a.C., levando a Babilônia a uma nova época de brilhantismo. 
Das fábricas têxteis do período saíran1 exe1nplos de controle da produção e de paga1nentos 
de salários- incentivo. 

A China 

Os chineses são há 111uito tempo conhecidos por sua sabedoria, mas 1nuito pouca pesquisa 
foi realizada para compreender seus pontos de vista a respeito da administração. Os antigos 
documentos de Chow e de Mencius indicam, todavia, que os chineses já estavain cientes de 
certos princípios relacionados co1n o planejamento, a organização, a direção e o controle. 

A consti tuição de Chow, escrita por volta de 1100 a.C., é um catálogo de todos os 
servidores civis do hnperador, desde o pri1neiro-ministro até os criados do1nésticos. Essa 
constituição també1n descrevia os poderes do prirneiro-1ninistro, be1n co1110 suas atribuições 
e responsabilidades. 

Assi1n, na China, há 1nais de 3 mil anos, fora1n estabelecidos conceitos com um to1n 
administrativo contemporâneo, de organização, cooperação, funções, procedi1nentos favo
níveis à eficiência e várias técnicas de controle. 

Mencius acreditava que as leis por si só era111 suficientes para a condução de negócios 
- que toda a e1npresa devia aderir ta1nbé1n a tuna norma de operação que era ordenada 
pela lei de Deus e usada co1no u1n 1nodelo para o bom governo. 

Por volta de 500 a.C., Mencius indicou clara111ente a necessidade de um sisce1na de n1e
todologia e de modelos na ad1ninistração eficaz, quando disse: 

Quem se dedica a um negócio neste mundo deve ter um sistema. Um negócio que obteve 

êxito sem sistema é coisa que não existe. Desde os ministros e generais, até as centenas de 

artesãos, rodos possuem um sistcma ... 4 

A especial ização foi enfatizada pelos antigos chineses ao se ter detenninado que cada 
ofício era hereditário e que tun artesão escava vinculado à sua indústria por toda a vida. 
Naquela época, os artesãos viviain em bairros especiais, separados do resto dos cidadãos, 
para que pudesse1n aprender seu ofício se1n distrações.5 

A arte da guen·a, obra escrita por volta de 500 a.C. por Sun Tzu (544 a.C. - 496 a.C.). é o 
1nais antigo tratado militar do mundo, 1nantendo-se atual, apesar de grandes mudanças nas 
annas e nos carros de guerra, porque trata de te1nas ainda perünentes nos dias de hoje. 

O tratado ainda é um valioso guia para os chefes militares e acl1ninistradores que se dis
puserem a estruturá-lo, por causa de algumas considerações, como: 

li> Planejamento: "Oro, o general que vence uma batalho foz numerosos cálculos em 

suo base antes de o batalho ser trovado. O general que perde uma batalho foz poucos 

cálculos antecipados. É prestando otençõo o este ponto que eu posso ver quem tem mais 

possibilidades de ganhar ou perder".• 



O 82 • Teorias da a d ministração 

... Direção: "Se as palavras de comando não forem claras e distintas, se as ordens não 

forem inteiramente compreendidas, a culpa é do general. Mas se as suas ordens forem 

claras e, não obstante, os soldados desobedecerem, então a culpa é dos seus oficiais". 

Final1nente, há 1nais de 2.500 anos, quando discorreu sobre organização, Sun Tzu advertiu: 

Quando o general é fraco e sem autoridade, quando as suas ordens não são claras e distintas, 

quando aos oficiais e aos homens não são fixados os deveres, o resultado é uma profunda 

desorganização.7 

A seleção científica dos trabalhadores por meio de exan1es foi iniciada pelo governo 

chinês, por volta de 120 a.C. Havia n1ui ta dificuldade na leitura dos editais e das leis do 
governo. Por isso, o primeiro-1ninistro Kung-Sun Hung instaurou tun siste1na de exa mes, 

determinando para os cargos administrativos aqueles que obtivessen1 as c lassificações 

1nais elevadas. 

No ano 2 J 9 da Era Cristã (d.C.), ta l siste1na foi novamente ampliado, tendo nove graus 

de classificação, segundo as habilidades, o conhecilnento, a experiência e o caráter de cada 

indivíduo, determinados por un1 juiz imparcial. No ano de 606, o siste1na foi substituído por 

un1 exaine de Estado, por problemas de parcialidade e desonestidade de julgamento. 

Confúcio (552 a.C.-479 a.C.) deixou sua marca na história da administração por 1neio 
de seus ensinainentos morais e de sua defesa por tun sistema de mérito para os cargos go

vernainenrais. Na dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.), os exaines de 1nérito riverain início 

baseados nos conselhos de Confúcio. 

A Grécia 

Os gregos, ascendendo ao poder un1 pouco mais tarde do que os chineses, os babilônios 

e os egípcios, manifestaran1 u1n grande talento e capacidade para a adn1inistração, no fun
cionamento das can1panhas de co1nércio. 

A Grécia desenvolveu u1n governo den1ocrárico com rodas as co1nplexidades que um governo 
' desse tipo acarreta. E na civil.ização grega que será encontrada a origem do 1nétodo científico. 

Ao explorar e discutir todas as espécies de conhecimentos e idéias, os gregos descobri

ratn o ponto de vista da pesquisa e introduzira1n, en\ n1uitos ca1npos da atividade hun1ana, 

a ciência e a erudição. 

O método científico influenciou a administração de maneira forte, o que se pode per
ceber pelos estudos de Frederick W. Taylor, Frank B. Gilbreth, Henri Fayol e muitos outros 

estudiosos das teorias adn1inistrativas. 

Os gregos reconhccera1n nluito cedo o princípio de que a produção máxinla se obté1n 

por meio do uso de métodos uniforn1es, con1 ritmo estipulado e algo mais. Isso era particu

larmente vál ido no caso de trabalhos árduos, 1nonótonos, repetitivos, cuja cadência era es

tabelecida por n1úsica. A flauta e a gaita de fole regia1n os 1novimentos das tarefas. O efeito 
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psicológico positivo da 1núsica provocava um aumento da produtividade e um decrésci1no 

no esforço desperdiçado e na fadiga. 

U1na das prin1eiras descrições do princípio da universalidade da ad1ninistração encon· 

tra-se en1 un1 d iscurso socrático, tal co1n o registrado ou i1naginado por Xenofonte, tnn dos 

discípulos de Sócrates, no século V antes de Cristo. Sócrates analisou os deveres de um bo1n 

homem de negócios e de um bom general mostrando que, de faro, são idênticos no que se 

refere a tornar os subordinados <hligentes e obedientes, punir os rnaus e prenüar os bons, 

atrair a liados e auxilia res, guardar os bens, serern ain bos esforçados, tenazes e industriosos. 

Xenofonte tainbéin indicou clara1nente que reconhecia e acreditava ser a ad1ninistração 

u1na arte separada e d istinta, quando escreveu: "Administração doméstica é o nome de uma 
arte, como a de citrar 011 trabalhar o bronze, 011 a da constn,ção?" 

Critóbulo, então, respondeu: 

Parece-me que aquele que é capacitado em construção pode fazer igualmente bem para um 

outro, o q ue pode fazer para si mesmo; e, por cerco, o q ue é apto em administração doméstica 

pode aruar analogamente. quanto ao que é comum cm codas as atividades, sejam agrícolas, 

ot1 polícicas, ot1 clo111ésricas, OtJ 111ilitares, isto é, aqttclc que se disti11gue 11elas deve ser capaz 

de dirigir outros.8 

1:-i.l con10 cn1 oucras civilizações, os rmnos de con1ércio cmnbém eran1 hered itários na 

G récia, e a especialização e ra 1nuico comu1n; por isso, foi levada a cal ponto que os pedrei ros 

não afiavan1 suas próprias ferra1nentas. 

Platão detenninou, em suas leis, que nenhun1 ho1n e1n deveria trabalhar a 1nadeira e o 

ferro ao n1es1no cen1po, pois que, se assi1n fosse, nunca seria excelente em u1na coisa ne1n 

em outra, dando às ciências econôn1icas sua primeira teoria de especialização ou da divisão 

do trabalho. 

Roma 

Co1n grande determinação e talentos administrativos superiores, os romanos adquirira1n 

o controle sobre 50 1nilhões de pessoas (segundo cálculos) , abrangendo un1 território que se 

estendia da Grã· Bretanha acé a Síria, incluindo parte da Europa e todo o norte da África. 

Foi a 1ná ad1ninisrração que provocou a queda de Ro1na; poré1n, o fato de os ro1nanos 

terem sido capazes de edificar u1na esrrutura goven1an1enral e militar de tão grandes pro

porções, e ele fazê-la funcionar con1 ranco êxito durante 1nuicos anos, é um tributo às suas 

avançadas e consideráveis capacidades ad1ninistracivas e aptidões. 

Os ro ma nos, forçados pela conquista de novos territórios e novos povos, cedo se 

voltaram para o 1noclo mais efic iente de organizar e controlar o império (organização 
do im/)ério). 

A ciência da adminiscração 1nuito aprendeu con1 os êxicos e equívocos de Ro1na na área 

da organização, o que foi, na realidade, a priJneira experiência n1undial de organização de 
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un1 império verdadeirainente grande. O problema consistia e1n como manter a fidel idade, o 

paga1nento e o controle de impostos e1n um in1pério geograficamente disperso. 

A delegação excessiva de poder tentava os militares e outras pessoas a dividir ou desfa
zer a lealdade a Ro1na; por causa das distâncias envolvidas e da necessidade de autonomia 

local para enfrentar as peculiaridades de cada prov[ncia, ficou co1nprovado que uma fonna 

fortemente centralizada de organização não era viável. 

Em 284 d .C. , Diocleciano tornou-se itnperador e instigou um novo sisten1a de organiza

ção que enfatizava a sucessiva delegação de autoridade, porque não era possível controlar 

os confins do i1npério sem delegar parte de sua autoridade. Ele dividiu o império etn 1O1 

províncias, agrupadas para formar 13 dioceses que, reunidas, forn1aran1 quatro grandes 
divisões geográficas. Diocleciano nomeou três assistentes, un1 com o título de 'Augusto' 

e outros dois con1 os t[tulos de 'César', para governar crês das divisões, conservando uma 

para si 1nes1no. Nomeou 'vigários' para o governo das dioceses e 'governadores' para as 

províncias. Delegou em cada uma somente a autoridade relacionada con1 a ad1ninistração 

civil, não lhes pennitindo qualquer controle das forças militares baseadas en1 suas respecti

vas províncias. 

O objetivo de Diocleciano era fortalecer e consolidar a autoridade i1nperial e, dessa 
forma, ampliar o princípio escalar, con1 o qual desapareceriarn os antigos governadores pro

vinciais, criando sucessivas gradações de autoridade delegada, cujo efeito (oi solid ificar a 

organização corno tm1 todo. 

Alguns estudiosos referem-se à organização romana como de t ípica descentralização. 

Entretanto, isso parece só ter sido verdade durante a República e, talvez, no início do perío

do imperial, quando o governo se via frente a uma série de problen1as internos, ern função 
do grande poder que os chefes provinciais detinharn. 

Todavia, sob o sistema de centralização de Diocleciano, tornou-se 1nais difícil aos gover

nantes provinciais e a outros desafiar ou derrubar o poder centra l. 

Atualrnente, os gerentes estão aplicando os n1esmos princípios d ioclecianos de organi

zação quando en1pregan1 um sisterna graduado de controle central, como utn esforço para 

estabilizar a autoridade central izada. 

Os romanos tinham fundamentos de administração rural, o que é observado pelos 

tratados de Carão e Varrão, que eran1 e ainda são muito práticos e proveitosos aos 
fazendeiros . 

Carão (234 a.C.-149 a.C.), por exemplo, indica que, quando o dono inspeciona seus 

campos, deve observar con10 o traba lho está se desenvolvendo, o que foi feito e o que falta 

fazer. O capataz deve fazer u1n relatório do que foi realizado e apontar os niotivos pelos quais 

algu1nas tarefas não fora1n realizadas. Catão indica, tmnbé1n, que a atenção do capataz deve 

ser dirigida para o programa de trabalho que lhe foi exposto na visita prévia, corno objetivo 

de co1nparar os resu ltados obtidos co1n o que fora programado. 
Carão estabelece que as contas de dinheiro, suprimentos e provisões devem ser exainina

das para apurar o que foi vendido, que preço foi praticado, o que foi recebido e o que resta 
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vender. Finalmente, ele indica que o dono deve fornecer ao capataz tun plano de t rabnlho 

para o ano, por escrito. 

Nos últimos 50 anos de nosso ten1po, grande atenção e ênfase tê1n sido conferidas à sele

ção e colocação de pessoal. Entretanto, Varrão (116 a.C.-28 a.C.) demonstrou preocupação 

em estabelecer um processo de seleção de 1não-de-obra agrícola, quando disse: 

Selecionem-se para o trabalho agrícola aqueles que estão fisicamente capacitados para um 

labor pesado e que têm algumas aptidões para a agricultura, o que pode ser verificado pro

curnndo-os cm numerosas tarefas e averiguni1do o que eles faziam para seus antigos patrões. 

O capataz deve possuir alguma edificação, uma boa disposição e h;1bitos econômicos, e é 

preferível que seja mais velho que os trabalhadores, pois será ouvido com mais respeito do 

que se fosse jovem. O capataz deve ser muito experiente no trabalho agrícola, para que os 

ttaba lhadores possam ... 

Os hebreus 

Ten1 sido dito, a respeito dos hebreus, que nenhum outro povo em toda a história, nu· 

mericamente tão pequeno e polit ican1ente tão fraco, exerceu tamanha influência sobre a 

civilização, con1 u1na possível exceção dos gregos. 

Moisés, um grande líder hebreu e un1 admin istrador cujas habilidades no governo, na 

legislação e nas relações humanas o tornaram figura de destaque, preparou, organizou e 

conduziu o êxodo dos hebreus, libertando-os da escravidão egípcia, o que é considerado u1n 

grande empreendirnento ad1ninistrativo. Segundo os conselhos de seu sogro Jetro, Moisés 

realizou un1 magnífico t rabalho de seleção, adestrainento e organização de pessoal, para o 

referido êxodo, valendo-se claramente do princípio da delegação e do princípio da exceção. 

Ele disse: "Eles julgarão roda a questão de pouca n1onra, 1nas toda a questão i1nporcance 

ser-vos-á rrazida". 

Essa descrição bíblica é un1dos1nais antigos e acessíveis documentos de filosofia e plano 

organizacionais. 

As primeiras contribuições militares 
Do do1nínio militar, chegarn inú1neros exemplos do antigo pensan1ento ad1ninistrarivo. 

Ciro, urn líder 1nilitar e governante grego que viveu antes de Cristo, forneceu nuriros 

exe1nplos ilustrativos do estado avançado do pensarnenro da época sobre administração. Ele 

foi aconselhado por seu pai "a não adotar unicarnenre aqueles planos que lhe tinham sido 

ensinados, n1Hs a ser, por si n1es1no, u111 criador de estratagemas ... "9• 

Quanto ao planejarnento, vale recordar seu próprio conselho: "Pondere de noite o que 

os seus homens farão no dia seguinte e exainine de dia como os assuntos poden1 ser solucio· 

nados até a noire" .10 
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Ciro escava cônscio da necessidade de especificidade na atribuição de traba lhos, assi1n 

co1no de clareza nas instruções. Além disso, reconheceu o valor das boas relações hu1nanas 

con1 rodo o pessoal. 

Alguns trechos de seu discurso mostram que ele cambé1n reconheceu a necessidade da or

de1n, colocação e unifonn idade de açôes. Foi tun dos pri1neiros a praticar o registro do estudo 

de 1novitnentos, de layout e manipulação de materiais, como ilustrado pelo trecho a seguir: 

As outras partes do exército estavam dispostas de ral maneira que cada um conhecia seu 

próprio terreno, tanto no que se refere à dimensão corno à disposição. 

Quando se preparavam para marchar, cada homem enfardava a bagagem que estava instruída 

para t1Sé-:lt, c11qt1anto ot1tros a colocavan1 sobre os a11in1ais de carga, de 111odo qtle todos os car .. 

regadores se dirigia111 ao 1nes1110 te111po para a bagagen1 qt1e lhes estava desti11ada, e todos ao 

mesmo tempo, em grande número, a colocavam sobre os seus animais. Dessa forma, o mesmo 

prazo de tempo é suficiente para que uma e todas as tendas sejam removidas sem atropelos 

[ ... ];a cada homem é i11dicado de modo idê11tico o que tem de fazer, e por este meio, o mesmo 

prazo de cempo é suficiente para faier as coisas em uma parte e em rodas. 

Ciro tain bém con.hccia os princípios da divisão do trabalho, unidade de d ireção, de co

mando e de orde1n - um lugar para cada coisa, e todas as coisas em seus lugares. 

Reconheceu a necessidade do trabalho em equipe, da coordenação e da unidade de 

propósito em sua organização, dando grande ênfase a esses princípios. Terminada a guerra, 

Ciro voltou suas atenções para a ad1niniscração do ilnpério. Deixou explícito que sabia que 

adn1i11isrrar um exército e administrar um país, ern 1nuicos aspectos, é a mes111a coisa, o que 

ilustrava o princípio da universalidade da administração. 

O interesse especial da história nlilitar para a adnünistração não reside, obvimncntc, no 

caráter de seus objetivos, que não tê1n paralelo cm out ros cmn pos, 1nas, sim, na eficiência 

que decorre da natureza desses objetivos. Muito dessa eficiência tem apl icação d ireta nos 

estudos da adrninistração, con10 u1n sisten1a de staff ou o princípio de staff, que é tão velho 

e111 organização militar quanto a própria guerra. 

A pri1neira indicação significativa do uso do sisce1na de staff ocorreu dura nte o reinado de 

Alexandre, o Grande (336-323 a.C .) , rei da Macedônia, que se situava no norte da Grécia. 

Os nlétodos nülitares de Alexandre, a organização e a ad1ninistração de seus ho1n ens 

influenciaram as idéias de Aníbal, César e Napoleão. Na época de César, a mente 1nilicar jã 

era capaz de estabelecer diferenças e ntre fu nções ope racionais e de inteligência, um desen

volvirnento significativo na evolução do conceito de staff, relativamente à organização de 

forças militares. 

Na co1nparação da ad1ninistração de organizações industriais con1 a de máquinas de 

guerra, constata-se que as condiçôes vitais ao êxito apresentan1 semelhanças acentuadas. 

Para o sucesso administrativo, é essencial um plano coordenado, cuja preparação requer o 

esforço coletivo e coordenado de u1n staff. 
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Disciplina, delegação de autoridade (ou poder) e reconhecin1ento das diferenças entre 

pessoal de linha (pessoal de operação) e de staff (pessoal de assessoria ad1nin istrativa ou 

técnica) fora1n inspirados, em n1uitos casos, na experiência 1nilitar de muito ten1po atrás. 

A Igreja Católica 
A Igreja Carólica Ro1nana, a organização fonnal 1nais antiga do mundo, foi un1a herança 

do Império Ro1nano. A Igreja Católica e1n si propôs alguns proble1nas organizacionais inte

ressantes. Enquanto a fé cristã se espalhava, novas seitas cresciam, e surgiam os primeiros 

indícios de uma teologia jove1n diferente. No século li d.C., os líderes reconhecera1n a 

necessidade de definir con1 mais rigor os objetivos, a doutrina e a conduta das atividades 

cristãs, assin1 como as condições para se tornar me1nbro da organização. O resultado foi luna 
grande organização religiosa e U1na (onre centralizada de autoridade no Papa. 

Essa organização centralizada sentiu os tremores do te1npo e a lura pela descentralização 

co1n o racha que originou as igrejas Ocidental e Ortodoxa (1054 d.C.) e, 1nais tarde, con1 a 

Refonna Protestante. As lições da história da Igreja são apropriadas para gerentes 1nodcrnos 

que tentam estabelecer uma política e uma doutrina centralizada, mas preservam as ativida

des e a adn1inistração descentralizada. 

As primeiras civilizações ofereceram exemplos da antiga prática da ad1ninistração. A 
necessidade de líderes, da divisão do rrabalho, da amplitude ad1ninisrrariva, da avaliação de 

dcse1npenho e de outras idéias adminisrrativas pode ser encontrada na história. 

É i1nportante notar que, durante alguns séculos, a Igreja Católica não exerceu in

fluência algu1na sobre outras organizações. Sobre este fato, Mooney expri1ne a crença de 

que nada, a não ser o desinteresse geral pelo estudo da organização, pode explicar por 

que o princípio da assessoria, tão importante na Igreja Católica, não se finnou e1n outras 

organizações. 

A administração medieval 

O Arsenal de Veneza 

No século XV, Veneza era uma cidade-estado florescente, com un1a grande frota 1ner

cante privada. Para fins de defesa, a cidade abriu seu próprio estaleiro, o Arsenal, em 1436. 
Co1no resultado, esse Arsenal cresceu. No século XVI, o Arsenal de Veneza era, provavel-

1nente, a 1naior instalação indusrrial do mundo, empregando quase dois mil rrabalhadores e 

cobrindo 1nais de 60 acres de terra e água. 

O Arsenal tinha un1 propósito ffiplo: fabricar e 1nontar galeras de guerra, armas e equi

painentos; armazenar materiais e equipa1ncntos até quando fosse necess;1rio; e consertar 

e reequipar navios já n1anufaturados. Para reduzir os custos e aumentar a eficiência, os 

venezianos que dirigiain o Arsenal desenvolvera1n e en1pregara1n Lnna série de técnicas 
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administrativas que ainda estão cm uso atua lmente. Essas técn icas incluíam uma linha de 

1nontagcn1, trcina1nento de pessoal e sistemas de recompensa, padronização, controle con· 

tábil, controle de estoques, contro le de custos e controle de arn1azéns . 

.,. Linha de montagem: quondo chegovo o momento de equipar os novios em reservo, o 

Arsenal empregovo um sistema semelhante oo de nossos modernos linhos de montagem. 

Os armazéns estovom dispostos oo longo de um conol, de modo que os goleros pudessem 

vir oté o equipamento, em vez de este ser levado oté elos. 

À medido que umo golero io sendo rebocado oo longo do conol e possovo diante dos 

armazéns, os ormos e os equipamentos eram passados pelos janelos dos armazéns, 

o bordo . 

.,. Recursos humanos: nenhuma orgonizoção industrial tão grande quanto o Arsenal po

derio funcionar por muito tempo sem umo estreito supervisão dos trobolhodores comuns. 

E, de foto, o Arsenal fozio essa supervisão. As horas de trabalho eram rigorosamente 

controlados. O ingresso no estaleiro ero severamente vigiado, o fim de impedir roubos. 

Dependendo do serviço, os solários eram pagos por peço ou diário. O pagamento por 

peço ero o norma no fabricação de remos; o copotoz exominovo minuciosamente o 

trabalho e só dovo suo aprovação oo que fosse sotislotório. O pagamento de diários 

ero odotodo poro trabalhos secundários, ossim como poro os ta reias árduos - pregor e 

omorror modeiromes e tóbuos. 11 

.,. Padronização: poro permitir o uso de técnicos de linho de montagem, certo quantidade 

de padronização ero necessário. Todo o cordome e os equipamentos de convés eram 

uniformes, e os portes externos do navio eram idênticos quanto ao desenho, de formo 

que os lemes não precisavam ser especialmente ajustados. A padronização ero usado 

também no ormomento. Todos os arcos erom feitos de tal formo que flechos·podrão se 

encoixossem em qualquer um deles . 

.,. Controle contábil: umo dos primeiros técnicos de controle usado no Arsenal foi o 

contabilidade. Eram mantidos contos completos e acurados dos compros, dos materiais e 

dos tempos de projeto. Diferentes métodos contábeis eram testados em uma tentativo de 

encontrar um método acurado de acompanhar todos os gostos e desembolsos, bem como 

maneiras eficientes de ovolior os gostos . 

.,. Controle de estoques: erom mantidos registros detalhados dos quantidades e dos 

destinos dos munições enviados. Contos físicos de moteriois que soíom do Arsenal erom 

mantidos pelos porteiros de codo armazém. Autoridades especiais, chamados ovoliodo

res, foziom um ocomponhomento dos bens comprados pelo Arsenal. Eles eram respon

sáveis por inspecionar os bens que chegavam, especialmente madeiro, e relotar o valor 

dos bens recebidos; e também eram responsáveis por inspecionar os produtos acabados, 

especialmente aqueles leitos em peços montáveis . 

.,. Controle de custos: durante mais de um século depois que o Arsenal foi aberto, não hovio 

nenhum sistema regular poro o orgonizoção metódico de olguns dos bens recebidos. O cus-
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to poro procurar uma peço de madeiro particular poderio alcançar três vezes mais o custo 

original do madeiro. Ao desenvolver um sistema de classificação eficiente, o administração 

reduziu os custos em quase dois mil ducados por ano, e aumentou o precisão do estoque. 

... Armazenamento: era necessário não somente fornecer novos navios, mos consertar 

e reequipar os mais antigos. O Arsenal montinho muitos itens em ormozenomento poro 

esses propósitos. Todos os itens eram numerados e estocados em áreas especificas de 

diferentes armazéns. Esse sistema ajudava tonto o implementar o procedimento de linho 

de montagem como o garantir o exatidão dos estoques. 

O estoque de produtos acabados apresentava poucos problemas; os produtos eram ele

gantemente empilhados e numerados, e fáceis de localizar. Entretanto, foi necessário 

muito tempo poro que os gerentes do Arsenal desenvolvessem um sistema de ormozeno

mento metódico de madeiro não processado. Uma vez que esse problema trazia poucos 

despesas, uma formo melhor de controle de custos foi, por fim, desenvolvido. 

O Arsenal de Veneza exen1plifica o descnvolvi1nento de princípios adn1inistrativos sofis

ticados logo no início do século XV. A organização moderna, entretanto, começou a surgir 

con1 a Revolução Industrial. 

O sistema feudal 

Desde a queda do hnpério Ro1nano, em 4 76 a .C., até por volta de l 450 d.C., a Europa 

arravessou aquilo que comumente é cha1nado Idade Média. Esse período tesre1nunhou o 

desenvolvin1e1uo do siste1na feudal. O rei possuía toda a terra, d ivid indo partes dela com os 

nobres, em troca de apoio tnilicar e financeiro. Os senhores feudais, por sua vez, pennitiatn 

que pessoas de classes inferiores vivessem e t rabalhasse1n etn algumas áreas das terras, etn 

troca de tuna parte das colheitas ou impostos. Ocupando o nível n1ais baixo nessa organiza

ção em forn1a de pirâinide estavam os servos, que recebiam proteção e susten to e nasciatn 
con1 tun vínculo hereditário a tun ou outro senhor ou lorde de nível inferior. 

Não havia virtualmente nenhuma oportunidade para que um servo se tornasse un1 se

nhor, ou un1 senhor, um rei. As pessoas nascia111 em seus empregos - os filhos de um servo 

tornavatn-se servos, enquanto os filhos de reis se tornavatn reis ou nobres. Os servos e os 

nobres também estava1n ligados a áreas de terra. Essa total ausência de mobilidade social 

ascendente inspirava peuca 111otivação individual e uma falta de interesse de todos os par

ticipantes para fazer a organização funcionar. Esse sisterna rígido não poderia florescer no 
ambiente socioeconô1nico de hoje. 

Betn antes de 1450, ocorrerarn eventos que levararn ao fim do fcudalis1no: o surgi-

1ncnto de diferentes métodos de gerencia1ncnco agrícola e de novos sistc1nas para a ma

nufatura de bens. Por um tortuoso ca111inho, esses eventos culminara 111 finalrncnte no 

sistema fabri l. Sabemos, é claro, que a ad1n inistração é e sen1pre foi necessária e1n todos 

os tipos de organização, 1nas a maio ria das mudanças aplicáveis atuahnente, na prática 
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e pesquisa administrativas, ocorreu primeiro em organizações manufatureiras. Portanto, 
será útil aco1npanharmos o desenvolvin1ento do siste1na fabril por meio de dois sistemas 
antecedentes: o artesanato e a indústria caseira. 

O surgimento do sistema fabril 

Com o cresci1nento das cidades na Idade Média e com a crescente de1nanda de bens que 
os castelos agrícolas não pediam fornecer, surgia a oportunidade para o desenvolvimento 
de ofícios e artesãos. Ao nlesmo tempo, com o apü1nora1nento da agricultura, as terras de 
cultivo pouco a pouco se diversificaram, passando a ser mais usadas con10 pastagens, e un1 
nún1ero menor de servos ou colonos era necessário para trabalhar nos castelos. 

Sob essas condições n1utantes, 1nais servos começaram a aprender habilidades em vá
rios ofícios. Por fiin, alguns deles erain capazes de comprar ou, de alguma outra maneira, 
estabelecer sua liberdade en1 relação ao senhor feudal. Esses artesãos podiain trabalhar nas 
cidades como carpinteiros, sapateiros, ferreiros e e1n outros ofícios, e podiam cobrar p0r seus 
serviços exata1nente co1no muitos artesãos independentes fazem ainda hoje. 

' A 1nedida que os negócios cresciam, alguns artesãos co1neçarain a contratar ajudantes, 
e logo se desenvolveu uma organização estruturada - o sistema de ofícios. Aqueles que 
escavam plenan1ente habilitados e que possuían1 suas lojas erain considerados 1nestres de 
ofício, enquanto aqueles que haviam concluído o aprendizado, 1nas ainda trabalhavan1 para 
outros, eram considerados jornaleiros. No degrau 1nais baixo da 'escada' estava1n os apren
dizes, que eram treinados para serem jornaleiros e sonhavam e1n ser n1estres de ofício. 

Organização dos ofícios 

Os n1cstres logo começarain a procurar algu1na proteção para si mesmos e para suas po
sições vantajosas. Eles forain be1n-sucedidos e1n sua busca, organizando poderosas guildas 
em torno dos vários níveis de habilidade. As guildas era1n tuna associação de n1utualidade, 
formada na Idade Média, entre as corporações de operários, co1nerciantes e artesãos. Etas 
forcaleccrain a hierarquia do n1estre, do aprendiz e do jornaleiro, e ta1nbé1n regularan1 as 
horas de trabalho, salários, preços, número de aprendizes e territórios de vendas. 

Muitas gui ldas tainbén1 ofereciam benefícios de ajuda fraterna no caso de 1norte, doença 
ou deficiência e, desse modo, demonstraram-se as modernas precursoras das organizações 
e práticas atuais nessas áreas. As gu ildas aringiram o auge de seu poder por volta de 1400, 
quando freqliente1nente controlavam governos municipais e pro1noviain seus próprios inte
resses comerciais à custa de outros da co1nunidade. 

Decünio das guildas 

Pouco depois de 1400, as guildas co1neçaram a sofrer un1 declínio de poder. 1i·ês fatores 
estava1n envolvidos no declínio. Prin1eiro, o co1nércio e o transporte crescentes começarain 
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a sobrepujar o estrito controle que a gu ilda tinha sobre os 1nercados locais, uma vez que os 

bens eram comprados de outras regiões - inclusive de países estrangeiros. Segundo, o iní

cio do uso da energia e a crescente necessidade de n1aquinaria n1ecanizada e levararn as exi
gências de capital e tornara1n possível que os jornaleiros individuais n1ontasse1n lojas con10 

arresãos-1nestres e possuissen1 seus próprios negócios. Terceiro, as novas máquinas criaratn 

novos empregos e novas divisões de trabalho, o que, por sua vez, levou a novas guildas e 

ajudou a enfraquecer a antiga tricotonüa de n1estres, jornaleiros e aprendizes. Esses três 

fatores reduziram a 1nobilidade ascendente de jornaleiros e aprendizes e proporcionararn a 

base para unia classe de ganho de salários permanente na indústria manufatureira. 

O sistema da indóstria caseira 

A fonna rransicional de manufatura entre o artesanato e os sistemas fabris foi o sistema da 
indústria caseira. Surgido ern algun1 n1omento do século XV e prosseguindo até cerca de 1700, 
o sistema da indústria caseira foi caracterizado pela entrega de 1natéria-prirna nas casas ou 

cabanas de trabalhadores, onde os n1en1bros da fan1ília usavam ferran1entas inanuais para 1110-

delar os materiais nos produtos intern1ediários ou finais. Várias en1presas financiavain as ope

rações, entregavam a n1atéria-pri1na, recolhiam os produtos acabados e dep0is os vendia1n. 

Os artesãos podia1n ainda fabricar ou vender os mesmos produtos ou outro, é claro, e a 
produção artesanal prosseguiu ern grande escala aré be1n depois de 1400. Mas os 1nétodos de 

n1anufatura e comercialização esrava1n se rnodificando, e muitos artesãos si1nplesmenre não 

podiain competir con1 as 1naiores operações caseiras, que atend iain a uma área ampla. 

O sistema fabril 

No século xvn, e1n concorrência C0111 o siste1na da indústria caseira e, por fim, supe

rando-o con10 forn1a predominante de produção, o siste1na fabril aos p0ucos começou a 
to1nar fonna. Nonnalmente, consideramos que a Revolução Industrial se iniciou por volta 

de 1700, e o progresso tecnológico que a define forneceu o 1neio para un1a escala de pro

dução enormernente au1nentada. Reconhecendo as vantagens da produção centralizada 

ern prédios especializados, onde os trabalhadores e os materiais podia1n ser 1nais facilrnente 

controlados do que se ficassem espalhados em muitas casas, os niercadores não hesitara1n 

en1 investir em fábricas e equipamentos. 

Havia uma demanda de produtos, especialmente têxteis, e un1a oferta de mão-de-obra 

criada pelo declínio do feudalisn10 e pela libertação dos servos dos castelos. Con10 con
tinuou a aconrecer no século XX, as pessoas saíarn do cainpo e ia1n para as pequenas e 

grandes cidades. Essas pessoas tinham de con1prar a roupa e o ali1nento que anteriormente 

faziain e que cultivavam para si. A demanda de produtos manufaturados crescia, e o mesmo 

acontecia con1 o núrnero de pessoas que procurava e1npregos. As condições eram favoráveis 

para a expansão da indústria e para a produção de um volume maior de bens. 
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A Revolucão Industrial , 

Desde os ten1pos en1 que as pessoas co1neçaran1 a 1nelhorar seus métodos de arar o solo, 

de fazer armas e de tecer, aconteceran1 avanços na tecnologia ou na arte de fazer e de usar 

ferra1nentas e equipamentos. A tecnologia tem evoluído e avançado por milhares de anos, 
mas surgiu tuna 'revolução' na Inglaterra, no final do século XVIII, que 1narcou o início de 

un1 avanço tecnológico co1no nunca visto antes. A essência dessa revolução foi a substitui

ção do trabalho hu1nano pelo trabalho da n1áquina, o que gerou n1udanças n1arcantes na 

vida diária. 

No centro dessa revolução estava u1na nova fonte de energia: o motor a vapor. Embora 

não tenha inventado o motor a vapor, precisa-se dar crédito a Ja1nes \Xfatt ( 1736- 1819) por 
tê-lo aperfeiçoado para o uso prático nas indústrias. Utilizado por centenas delas, o motor 

a vapor forneceu uma energia niais barata e 1nais eficiente, revolucionando o con1ércio e a 

indústria. Essa energia reduziu custos de produção, diniinuiu preços e expandiu mercados. 

U1n espírito de inovação levou a invenções, que, por sua vez, levaram a fábricas, e estas 

levara1n a tuna necessidade por ad1ninistração e por orgailização. O 1nercado em expansão 

clan1ava por mais t rabalhadores, mais 1náquinas e uma maior escala de produção de forma 

constante. Foi necessário capita l para financiar esses en1preendi1nentos 1naiores, e aqueles 

que podian1 comandar o capi tal co1neçaram a reunir trabalhadores e máquinas sob uma au
toridade em conunn. A mão-de-obra foi dividida, e cada pessoa se especializava e1n algu1na 

tarefa; peças de produtos precisara1n se tornar intercambiáveis para que a divisão da 1não

de-obra levasse a um resultado comum. Eram necessários adminjstradorcs para planejar o 

que era para ser feito, para designar tarefas e responsabilidades, para lidera r e coordenar os 

esforços hu1nanos e para garantir que o trabalho estava sendo feito da forma correta. 

Os prhneiros ad1ninistradores tainbé1n t inhatn proble1nas urgentes co1n a força de t ra

balho. O analfabetismo era co1num, e as habilidades básicas de ensino estavam em falta; 
desenhos, folhas de instruções e os procedi1nentos para a operação das máquinas exigia1n 

algu1na habilidade co1n relação a ler, calcular e responder co1n resultados previsíveis. O 

treina1nento era conduzido en1 sua 1naior parte por instruções orais, demonstrações, tenta

tivas e fa lhas. Em termos de discipl ina e 1notivação, os primeiros esforços ad1n inisrrativos 

encaixavam-se e1n três categorias e, ao serem examinados de perto, parecem ter mudado 

apenas en1 sua aplicação, não na teoria, até os dias de hoje. A oferta de incentivos positivos, 
co1no, por exe1nplo, incentivos salariais, sanções negativas e esforços para fazer co1n que as 

pessoas fizessem dos hábitos corretos de trabalho u1na parte integral de suas vidas, erain mé

todos para padronizar os trabalhadores. Esses prin1eiros adnünistradores riverain proble1nas 

parecidos co1n os dos adnünistradores 1nodcrnos, e o curso do pcnsan1ento administrativo é 

a história de co1no buscainos resolver esses problemas ao longo dos anos, enquanto crcscia1n 

em tamanho e em complexidade. 

A Revolução Industrial pede ser dividida em três períodos no pr<>cesso da industrializa
ção e1n escala 1nundial: 
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... 1760 a 1850: período em que a 'grande mudança' restringe-se à Inglaterra, a 'oficina do 

mundo', onde preponderam a produção de bens de consumo, os têxteis e a energia a vopor. 

... 1850 a 1900: período em que a grande mudança se espalha pela Europa, América e 
• 
Asia, em países como Bélgica, França, Alemanha, ltólia, Estados Unidos, Japão e Rússia. 

Cresce a concorrência, a indústria de bens de produção se desenvolve e as ferrovias se 

expandem. Novos formas de energia, como a hidrelétrica e o petróleo, passam a ser 

utilizadas. 

... 1900 até os dias atuais: período em que surgem grandes conglomerados industriais, 

com produção automalizada, produção em série, explosão da sociedade de consumo e 

expansão dos meios de comunicação; avençaram as indústrias química e eletrônica, a 

engenhario genética e outras atividades industriais e administrativas. 

Apesar dos aspectos da ad1ninistração de n1uitos anos atrás, nenhum evento teve un1 

impacto 1naior no estudo e na prática da administração do que a Revolução Industrial. 

Pioneiros dos estudos da administracão , 

Adam Smith 
Adatn Snüth (1723-1790), econo1nista clássico, nascido na Escócia, n1ostrou extraor

dinário conhecin1ento no que se refere à evolução das funções administrativas. Ele deu 

grande ênfase à divisão do trabalho e seus respectivos benefícios, antecipando-se, assi1n, e1n 

seu século, ao e1úoque sobre a deco1nposição de un1 serviço ou tarefa . 

Sua principal obra, A riqueza das nações, coloca-o entre os intelectuais do mundo 1110-

derno. Nos três primeiros capítulos, que abordain a d ivisão do trabalho, Smith ilustra os 

resultados descrevendo a fabricação de alfi netes: 

Um trabalhador não educado para este negócio, nem familiarizado com o uso da máquina 

empregada nele, d ificilmente conseguirá, apesar de toda a sua dedicação, fazer um alfinete 

por dia. Mas da forma como esse negócio é feito, não só a obra, mas, sim, em seu todo, é um 

ofício específico, que está dividido em numerosos ramos. a maior parte dos quais se constitui 

do mesmo modo que outros rnntos offcios. 

Um homem extrai o arame, outro estende e end ireita, um terceiro carta, um quarto afia-lhe a 

ponta, um quinto esmerilha-o, chegando a diversas operações. 

Continuando seus co1nenrários, Srnith dá três razões para o au1nenro da produção devi

do à divisão de trabalho: 

Esse grande incremento da quantidade de trabalho, que o mesmo número de rrabalhadores é 

capaz de executar, resulta no seguinte: primeiro, o aumento ela habilidade de cada trabalha

dor; segundo, a economia de tempo e, terceiro, a invenção de várias máquinas que facilitam 

e abreviam o rrabalho. 



O 94 • Teorias da administração 

Suas idéias sobre d ivisão do trabalho são fu ndamentais na si1nplificação de funções 

e estudos de tempos e estendem-se ti11nbén1 a áreas como a de produção, por exe1nplo. 

Sua ênfase sobre relação en tre especial ização e tecnologia está em estre ito paralelo con1 

as idé ias de Charles Babbage e outros pioneiros d iscutidos neste capítulo. 

Adam S1nith ta1nbém falou sobre controle em sua obra, quando d isse que, para un1a 

pessoa estar verdade iramente controlada, deve prestar contas de seu desen1penho a 

a lguém. 

Robert Owen 

Robert Owen ( l 771-1858), nascido no País de Gales, foi un1 dos primei ros escritores 

que chaniou a atenção para os proble1nas humanos da industria lização. E1n seu moinho 

e1n Nova Lanark, na Escócia, Owen tentou usar a persuasão moral em vez da punição 

corporal. Ele desenvolveu um n1ecanismo especialmente singular, o '1nonitor silencio

so', para ajudar na disciplina e na 1notivação. Sob esse sistema, o dese1npenho do traba

lhador era avaliado e traduzido em códigos coloridos de preto, azu l, a1narelo e branco, 

e1n ordem ascendente de mérito. U1n bloco de madeira era colocado em cada 1náquina, 
com os quatro lados pintados de acordo con1 o código. No fi nal de cada d ia, as 1narcas 

era1n registradas, traduzidas, e o lado co1n a cor apropriada era virado para a frente do 
corredor. Qualquer pessoa que passasse e conhecesse o código poderia avaliar i1nedia

ta1nente o esforço daquele trabalhador no d ia anterior. Esse ind icador de madeira e ra 
usado para n1otivar os lentos a superaren1 suas deficiências e supostainente para induzir 

aqueles que tinham conseguido o lado branco do bloco, ou os 'bonzinhos', a 1nantere1n 

a sua motivação. Certamente, foi um precursor da informação públ ica dos dados sobre 
vendas e produção da ad1ninistração moderna, para criar orgulho departamental ou 

encorajar a concorrência. 

Charles Babbage 

Charles Babbage ( 1792-1871), nascido em Devonshire, na Inglaterra, era um gênio 

que precisa ser reconhecido co1no o fundador da pesquisa operacional e da ciência da 

administração. Em 1822, ele de1nonstrou a prilneira calculadora 1necânica e prática do 

inundo, a sua '1náquina de diferença', e, e1n 1833, con1eçou a desenvolver seu '1notor 

analítico', o primeiro computador. E1n seu conceito, o computador tinha rodos os ele-

1nentos básicos de u1na versão n1ais 1noderna. T inha tun dispositivo de annazenainento 

ou de 1ne1nória, tuna unidade aritmética, un1 sistc1na de input que fu ncionava con1 per

furações de cartões, un1 armazenainento de n1e1nória externa e un1a transferência condi

cional. Por 1nais de um século, os conceitos do co1nputador de Babbage pennanecermn 

dormentes, esperando o desenvolvimento da tecnologia eletrônica. Em I 939, Howard 

Aiken, então un1 estudante de pós-graduação de física e1n Harvard, con1eçou a trabalhar 
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e1n um con1putador de grande escala. Com a ajuda da IBM (Internacional Business Ma

chines), e le o con1pletou e1n 1944. Aiken já estava bem enca1n inhado e1n seu trabalho 

qua11do descobriu a obra de Babbage, desenvolvida há 1na is de ce1n anos. 

Babbage can1bé1n escreveu sobre a ad1ninistraçâo, descrevendo em grandes detalhes 

as ferrainen cas e as 1náquinas, discutindo os 'princípios econô1nicos da fabricação' e, no 

verdadei ro espírito da pesquisa operacional , analisando operações, os tipos de habilida

des envolvidos e o c usto de cada processo, e sugerindo instruções para a melhoria das 

práticas que eram então acua is. Suas idé ias eram nH1ito afinadas co1n a abordagem siste-

1nática e c ientífica do estudo moderno da ad1ninistração de operações. Do lado humano 

da ad1n inistração, e le clamou pelo reconhecimento de interesses 1nútuos entre o traba

lhador e o dono da fábrica. Dessa forma, Babbage propôs um esque1na de participação 

nos lucros, no qual tuna porcencage1n dos sa lários dependeria dos lucros da fábrica, e 

ple iteou um bônus para trabalhadores por sugestões sobre me lhorias nas fábr icas. 

Daniel McCallum 

Daniel Craig McCallu1n (1815-1878) nasceu na Escócia, 1nas foi para os Estados Unidos 

en1 J 822. As ferrovias, nos Est~1dos Unidos, foram os prin1eiros empreendi1nentos de grande 

escala que chamarain a atenção para a necessidade de melhorias nas práticas adnüniscraci

vas. McCallurn, superintendente-geral da Ferrovia Erie, buscou lll11 sisteina de organização 

que levasse a urna melhoria no desempenho. 

Para McCalhun, uma boa administração era baseada em uma boa disciplina, descrições 

específicas e detalhadas de empregos, o relato freqüente e preciso de desempenho, salário e 

pro1noção baseados en1 mérito, un1a hierarquia claramenre definida de autoridade, unidade 

de comando (e a imposição de responsabilidade) e da responsabilidade final na organização 

con10 un1 todo. Segundo McCallun1, os princípios da administração são: 

1. uma d ivisão carreta de responsabilidade; 

2. poder suficiente conferido para que as tarefas sejam executadas par completo - e para 

que tais responsabilidades sejam reais em caráter; 

3. os meios poro se saber se tais responsabilidades estão sendo executadas fielmente; 

4 . muita ropidez no reloto de todas os negligências do dever, para que os males possam ser 

corrigidos imedia tamente; 

5. a obtenção dessas informações par meia de um sistema de relatórios e checagens diários, 

que não consternarão os principais oficiais nem reduzirão sua influência sabre os subor

dinados; 

6 . a adoção de um sistema, como um todo, que não apenas permitirá ao superintendente

geral detectar erros imediatamente, mas que também aponte o delinqüente. 
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McCal lum tain bém desenvolveu a adrninistração da informação provavelmente da forma 

1nais 1noderna daqueles tempos. Ele usou o telégrafo para fazer as operações n1ais seguras, 

assim como facilitou a administração por n1eio de relatórios freqüentes sobre performance e 
o acú1nulo de 'estatísticas' para os propósitos de planejan1ento e de controle. 

Henry Poor 

As reco1nendações de Henry Varnum Poor (1812-1905) forarn excrernamence avança

das para sua época. Ele considerava indispensável um 'siste1na' de administração com uma 

estrutura organizacional bern elaborada, em que as pessoas eram responsáveis - uma es

trutura com um sisterna de co1nunicação ern toda a organização, para que a alta direção 
pudesse saber o que estava ocorrendo. Ele concebeu a ciência da administração baseada ern 

três princípios: organização, co1nun icação e it1fonnação. 
Poor, que nasceu nos Estados Unidos, foi um dos que rnais contribuíra1n para o pensa-

1nento ad1ninisrrativo. Entretanto, ele reconheceu o perigo de a sisten1arização fazer con1 

que as pessoas se sentissem corno engrenagen1 em urna rnáqu ina, e sua solução foi reco1nen

dar tm1a espécie de liderança. 

Muito antes de Taylor, ele recomendou um sistema; muito antes de Mayo, ele pediu o reco

nhecimento do fator humano; e muito antes de Argyris, ele clamou por uma liderança que 

removesse a rigidez da organização formal. 11 

Considerações importantes 

Este capítulo foi 11111 esboço bastante resurnido do que é, na realidade, um conjunto 

muito abrangente de no1nes, fatos e conhecimentos do pensan1ento ad1ninistrativo. O pro
pósito foi apresentar 1narcos desse longo caminho que siinboliza a procura por 1nelhorias do 

conheci1nenco sobre como adrninistrar organizações. 

As figuras 3. 1 e 3.2, nas páginas a seguir, resu1nem o início do pensan1ento administrati

vo e sua interação co1n o arnbiente da época. 

Cronologia do pensamento administrativo 
O Quadro 3.1, na página 99, representa uma síntese cronológica do pensan1ento admi

nistrativo, com os even tos principais relacionados, a té o início dos estudos sistematizados, 

de Frederick Taylor. A partir de Taylor, as teorias da adrniiústração se desenvolverarn de 

1nodo mais ordenado e objetivo. 
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f1GURA 3 1 ·Os prmórd·os do pensomenlo odmin.slrolivo . • 1 1 1 . 

As pessoas buscam a satisfação de suas necessidades 
por meio de esforços organizodos, levando 
o administração a se tornar uma atividade. 

l 
Primeiros civilizações: ponto de visto da função da 

administração no exército, no lar, na igreja e no governo. 

! 
O Renascimento Cultural estabelece 
precondic;ões poro a industrializoc;õo. 

l 
A Revolução Industria l na lngloterro 

- cria sistemas de fábrica e problemas -
administrativos. 

' 

Ênlose na orgonizoção e nos métodos: Ênfase nos problemas humanos: 
Babbage, Dupin, Montgomery e Ure. Owen. 

. 

! ! 
i i 

! • 1 
i Revolução Industrio! nos EUA i 
' ' ............. -.. ....... ,) f.········-·····-·····" antes da Guerra Civil. 

' 
l 

Ênfase no organizoçóo e nos métodos: Reconhecimento dos problemas 
McCallum, Poor. humanos: Poor. 

Pós .. Guerra Civil : o expansão 
do indústria. 

. 

l 
Administrac;õo sistemático: um prelüdio ô 

administração científico (século XX) . 

Fonte: Doníel Wren, The evolvtions oi monogement thovght, 4. ed. Novo York: John Wiley, 1994. 
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f 1GURA 3 2• O omb·ente cultural dos prmôrdios do pensomento odm·n·strotivo • • 1 1 1 1 

( O ambiente económico l [ O ambiente saciai 1 ( O ambiente politlco l - • • + 
Escassez de recursos e dos 

Necessidades de família 
Hostilidade no natureza 

necessidades econômicos e nas necessidades 
dos pessoas. e de olilioçõo. por segurança. 

+ + + 

Economias localizadas e 
Sociedades fechadas, oito grou 

Monorquio e lilosofio de influência da Igreja; baixa 
baixa estima dos empresas. 

motivação por realizações. 
centralizado de liderança. 

+ + + 
Declínio do mercantilismo; 

aumenta do pesquiso 
Alteração; aumento da Declínio da monarquia 

aplicado; encorajamento do e crescimento de governos 
inovação e do concorrência motivação pela realização. 

constitucionais. 
pela ética do mercado. 

t t t 

Explosão tecnológica no 
O funcionamento da 

Liberdade política e 
energia e no transporte 

ético protestante. 
politico económico do 

mais a ética do mercado. loissez-foire. 

+ + + 

Pressões por economias de 
Primeiro 'homem econômico1

; Investigações sobre mão-

escalo; divisão do trabalho. urbanização; de-obro de crianças e de 
sociedade mais aberto. mulheres. 

+ + + 
Ética protestante e forte 

O começo do declínio Acumulação de recursos. necessidade por realizações; 
filantropia individual. do loissez-foire. 

-
Fonte: Daniel Wren, The evolvtion of manogement thovght, 4. ed. Novo Yor~: John Wiley, 1994. 
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Q UADRO 3. 1: Cronologia do pensomenlo odministrolivo. 

Ano li Localização e/ou a utores li Eventos 

5000 o.e . 1 Sumério Conlrole odministrolivo. 

4000 o.e. 1 E9ito Ploneiomento, oraonizocão e controle. 

2600 o.e . 1 E9i10 1 Descentrolizoxão do eoder. 1 

2000 o.e . 
1 

Babilônio Estabelecimento do solário mínimo. Conceito de 
!Homurobij controle e responsobilidode. 

1491 o.e . 
1 

Israel (Moisés} 
Util ização do princípio do orgonizoção por auto-
ridode hierórauica. Princíoio da excecão. 

500 o.e. 1 Chino (Sun Tzu} Ploneiomento, organização e direção. 

400 a.e. 
1 

Grécia (Sócrates) 
Enunciado da universalidade da administração. 
Hobilidodes aerenciois. 

1436 
1 

Arsenal de Veneza 
Fabricação e montagem de galeras de guerra, 
a rmas e equipamentos. 

1525 
1 

Roma Liderança e descrição de táticas políticas. 
{Machiavelli) Reconhecimento da necessidade de coesão. 

1776 
1 

Escócia Aplicação do princípio da especialização. 
!Adam Smith) Conceitos de controle e remunerocão. 

Inglaterra 
Padronização de princípios operativos. 

1800 Planejamento, incentivos, bonificação, métodos 
(Mothew Boulton) 

de trabalho, seguro de vida. 

1810 
1 

Escócia 1 Aplicações de práticas de pessoal. Treinamento 
(Robert Owen) dos operários. Plano de cosas para os operários. 

Inglaterra 
Ênfase no método científico. Especialização, 

1832 divisão de trabalho, estudo dos tempos e movi-
{Charles Bobboge} 

mentas, contabilidade de custos. 

1855 
1 

EUA 1 Princípios de organização, comunicação e infor-
{Henry Poor} moção aplicados ás ferrovias norte-americanos. 

EUA 
Uso do organograma para ilustrar o estruturo 

1856 
(Daniel McCollum) 

organizacional e sua oplicoçóo na administro-
ção sistemática das ferrovias. 

1881 
1 

EUA 1 Fundação do primeiro curso de Administração 
(Joseeh Whorton) na Universidade do Pensilvânia. 

1886 
EUA A arte e a ciência do administração. Filosofia do 

(Henry Metcalfe; Henry Townel odministrocão. 

1900 1 EUA !Frederick W. To~lor) 1 Administrocõo cientifica. 

1908 França {Henri Foyol) Teoria da Administração. 
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Questões para revisão 

1. Como se podem perceber os ospectos do 

administração nos atividades dos sumérios? 

2 . Que elementos corocterizom os atividades 

administrativos dos egípcios? 

3. O que são os códigos de Homurobi e de 

Eshnunno? 

4 . Que princípios de administração os antigos 

documentos de Chow e de Mencius demons

travam conhecer já par volto de 1100 a.C.? 

S. Que elementos fundamentais do administro· 

ção a obro A arte do guerra, de Sun Tzu, 

contemplava nos idos de 500 o.C.? 

6. Que civilização antiga deu origem oa méto

do científica? 
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.,. Estudo de caso 

Um problema administrativo na Antigüidade: 

A Grande Pirâmide 

A Grande Pirârnide foi construída para ser a tutnba de Quéops, um faraó do Egito, 

por volta de 2000 a 3000 a.C. Foi necessária tuna unensa habilidade ad1ninistrativa 

para planejar, programar e coordenar sua construção. Não se te1n certeza sobre a 

forma exata pela qual a construção foi adnlinistrada, e isso ainda é rnotivo de muitos 

debates. 
Quéops comissionava o projero. Un1 arquiteto escolhia o local especifico e de

senhava as plantas. Havia nlu itos problcrnas a resolver. Era preciso desenvolver e 

coordenar un1 cronogran1a, realizar ajustes para as mudanças de projeto e para os pro

blemas de construção, alén1 de supervisionar cuidadosan1ente a qualidade da obra. O 

resultado final foi um produto construído con1 tanta perfeição que não se consegue 

introduzir urna faca nas junções entre as pedras. 

Não há um consenso entre os especialistas quanto à fom1a pela qual o projeto foi 
execurado. Foran1 utilizadas rarnpas? Os construtores tinham conhecimentos de en

genharia que desconhecernos1 Seja con10 for, a construção da pirârnide foi uin irnenso 

feito de planejamento e coordenação. 

Se a Grande Pirãinide fosse construída hoje, a abordagem, sem dúvida alguma, 

seria diferente, mas muitos problemas de planejan1ento, coordenação e toinada de 

decisão seriam os n1esn1os. Neste capítulo, examinamos a evolução do pensamento 

da administração no decorrer dos séculos. Houve urna explosão de novas idéias sobre 
adininístração nos últirnos anos. Todavia, existe o mesn10 problema administrativo 
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básico tanto hoje quanto na época de Quéops: qual a n1elhor forn1a de atingir as 1nc

tas da empresa? A História nos fornece alguns exemplos úteis. Analisando o passado, 

pode1nos enxergar 1nelhor o futuro. 

A história da Grande Pirâinide levanta várias questões críticas, que você deve 
poder responder depois de ler este capítulo. Veja algun1as a seguir. 

Questões 

1. Sempre houve necessidode de odministrodores? Explique. 

2. Ouois as diferenças entre os administradores de hoje e os de alguns anos atrás? 

3. ~ mais fácil ser um administrador atualmente do que na época em que a Grande Pirâmide 

foi construída? Explique. 

4 . A compreensão do história da administração pode ajudar atualmente na prático do admi· 

nistraçõo? Explique. 



Capítulo 4 .. A Teoria da Adn1inistração Científica 

Capítulo 5 .. A Teoria Administrativa 

Capítulo 6 .,. A Teoria da Burocracia 



As teorias da 
administracão 

; 

A administração, como já visto antes, vem se desenvolvendo ao longo dos séculos, 
con1 enfoques diferenciados ern função das épocas, das atividades e conseqüentes 
necessidades das organizações. 

A partir desta parte, o livro apresenta o estudo das teorias da administração, com 
suas evoluções, fundatnentos, proposições, aplicações e críticas. 

Este estudo permite conhecer as relevantes contribuições de estudiosos à admini.s
rração, corn suas respectivas idéias e influências nesse carnpo. 

A figura a seguir mostra uma linha do ternpo das diversas abordagens das teorias 
adrninistrativas, que são o escopo deste livro: 

Perspectiva clóssico l 

Perspectiva humanístico 1 

f · Perspectiva quantitativa 
1 

I · Per>pedivo moderno 

• 
Per>pectivo• 
contemporóneos 

1900 1920 1940 1960 1980 2007 

A evolução das teorias administrativos 

Adrninistradores e organizações são o resultado de seus tempos históricos e so
ciais. Assirn, pode-se entender a evolução das teorias da administração em termos de 
como as pessoas tratavam o assunto ern um determinado período da história. 

A classificação adotada para as diversas perspectivas e escolas segue un1a ordem 
cronológica e é aceita por aurores consagrados corno Harold Koontz, Gray Desslcr, 
Daniel Wern, Jarnes Donnclly Jr., David Van Fleer, Richard Daft e outros. 

Estudiosos e pesquisadores corno James M. Higgins1, Daniel A. Wren2, Richard 
L. Dafr3, John R. Schennerhorn Jr.i e outros considerarn que a Teoria da Burocracia 



foz parte da perspectiva clássica da adn1inistração, tanto por questões de cronologia 

como de visão da atividade organizacional, razão pe la qual a burocracia está assim 

posicionada neste livro. 

Considerações 
A abotdagen1 clássica da ad1ninisttação t ratou quase que exclusi.va1nente da ana

to1nia da organ ização formal. Esse modo de abordagem é a prhneira tentativa de 

considerar analiticmn ente os problemas da complexidade organizacional. 

A perspectiva clássica da ad1ninistração foi o primeiro esforço significativo para 

desenvolver tuna teoria formal para as n1odernas organizações industriais. 

Tradicionalin ente, a organização (e1npresa) era vista con10 un1 1neio racional para 

realizar 1netas e objetivos. E1nbora provavel1nente essa visão seja correta o suficien te, 

e la tende a não perceber os t rabalhos e propósitos internos da própria organização. 

O utro modo de tratar a organ ização é com uni 1necanisn10 para controlar aquelas 

forças que desgasta1n a colaboração hu1nana . 

Poucos seg1nentos da sociedade tên1 se engajado em organizações n1ais ativan1ente 

do que o trabalho, por uma razão simples e dara: o trabalho depende do que a orga

nização oferece em termos de atividade e resultados, e isso tudo é 1nais be1n obt ido 

por n1eio das orgmlizações. 

A abordage1n clássica da ad1ninistração se desenvolveu a part ir de trabalhos pio

neiros estabelecidos basica1nente de 1856 em diante . Ela teve orige1n nas conseqüên

cias da Revolução Industrial (que pode ser dividida em duas fases: 1780 a 1860- re

volução do carvão e do ferro; 1860 a 1914 - revolução do aço e da eletricidade), que 

se iniciou na Inglaterra e se alastrou rapidan1enre por todo o mundo civilizado. Dois 

fatores genéricos pode1n ter originado a perspectiva clássica da administração: 

• crescimento desorgonizodo das empresas, com sua complexidade administrativa, 

exigindo uma abordagem mais científica para substituir a improvisação e o empi· 

rismo então dominantes; 

• o necessidade de aumentar a competêncio das orgonizoções, no sentido de se 

obter o melhor rendimento possível de seus recursos poro enfrentor a competição 

que aumentava entre as empresas. 
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Os seguidores de Taylor "' 

A adminisrmção de Ford e seus princípios "' 

Apreciação crít ica da administração científica • 

As idéias de Taylor: uma avaliação de Edwin A. Locke .,. 

Objetivos de aprendizagem 

O escudo desce capítulo torna o leitor capacitado a: 

.. Entender a origem e o desenvolvilnento dos escudos de Taylor. 

.. Entender as primeiras visões de eficiência e eficácia organizacional. 

.. Conhecer as contribuições dos seguidores de Taylor. 

.. Entender a administração de Ford. 

.. Avaliar as críricas e os comentários propostos ao caylorismo. 
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lntroducão , 

E1n tennos de desenvolvimento das escolas ou teorias da administração, a escola clássica 

é a 1nais velha, tendo se iniciado con1 a Teoria da Administração C ientífica, estabelecida 

por Frederick W Taylor. 
Os princípios da administração ciencífica se basearam na estrutura fonnal e nos proces

sos das organizações. As pessoas era111 vistas con10 instrumentos de produção e utilizadas 

para alcançar a eficiência para a organização. 

Esses instrumentos de produção (pessoas) poderiam ter sido interpretados por proprie

dades fisiológicas e psicológicas, 1nas os classicistas preferiram ignorar ou mini1nizar a im

portância do fator humano, principalmente porque, in1plicitamente, acreditavan1 que as 
pessoas deveriain estar sob u1n siste1na de autoridade. 

A unidade básica da adnlinistração científica era a função e a construção de un1a estru

tura formal requerida, estabelecendo primeiro os objetivos e, em seguida, dividindo o trabalho 
em unidades menores (tarefas si1nples), que setia111 colocadas con10 um siste1na coordenado 

(isso constituiria a racionalização do trabalho dos operários). 

Os classicistas também consideravam a autoridade con10 un1 fluxo de cima para baixo, no 

que se refere aos níveis hierárquicos da organização, o que refletia UJna atitude pessi1nista 
a respeito da natureza hun1ana, un1a vez que consideravam o operário irresponsável, vadio 

e negligente. 

Frederick W. Taylor 
Frederick Winslow Taylor (1856-1915) nasceu de uma fmnília Quaker na Pensilvânia, 

nos Estados Unidos, e teve uma educação básica rígida e disciplinada, com conhecilnentos 

clássicos de francês e de alemão e viagens ocasionais para a Europa. 

Aos 18 anos, apesar de aprovado nos exames de Harvard para o curso de Direito, Tuylor 
resolveu iniciar o seu aprendizado con10 operário, e1n un1a pequena 1netalúrgica da Filadél

fia, aí pennanecendo por quatro anos . 

Em 1878, Taylor mudou-se para a Midvale Steel Co., rambé1n na Filadélfia, e estabe

leceu-se como trabalhador comum. Nessa e1npresa, ele passou de operário a engenheiro

chefe, em 1884, por ter se graduado no Stevens lnsritute ofTechnology de Hoboken, Nova 

Jersey, e1n 1883. Seus doze anos na Midvale (1878-1889) servira1n de base para suas idéias 

sobre administração de oficinas. 
A personalidade de Taylor pode ser examinada sob três aspectos: 

1. como experimentodor e pesquisador; 

2. como autor e divulgador de seus experimentos; 

3. como formador de uma equipe e linha de pensamento. 
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Taylor revolucionou os processos tradicionais dos 1nétodos de trabalho por meio da apl i

cação de méiodos científicos etn várias e1npresas norte -ainericanas. Muitos dos n1étodos de 

Taylor não eratn en1 si originais. A originalidade estava na aplicação desses 1nétodos con1 a 

visão do engenheiro, o que até então era considerado do1.nínio do costu1ne, da tradição, do 

personalis1no e da política. Thylor não possuía treinainento em adrninistração e se baseava 

somente e1n suas investigações sobre o que deveria ser feito. 

Alétn de proporcionar maiores lucros aos patrões e de valorizar o trabalho dos operários, 

isso assegurou a todos tuna prosperidade mútua, que se reíletiu satisfatoriamente na própria 

riqueza do país. 

A Midvale havia estabelecido un1 sistema de incentivo por peça produzida, que Taylor 

sabia ser ineficaz, pelos próprios dias de trabalho con10 operário. Ele cstin1ou que a produção 

de cada operário era so1nente un1 terço do que poderia ser. A essa restrição de produção ele 

denon1inou vadiagem siStl•mát.ica. 

Essa 'preguiça' poderia ser superada com u1na administração capaz de inspirar ou forçar 

os operários a alcançarem os padrões. A vadiagem sistemática era um problerna que vinha 

de muito te1npo, e que Taylor justificou do seguinte n1odo: 

I> os trobolhodores ocreditavam que, trabalhando mais depressa, loriam com que grande 

número de outros trabalhadores perdesse o emprego; 

I> os sistemos administrativos 'defeituosos' da época forçovom os operários a trobolhor mais 

lentamente, para proteger seus próprios interesses; 

I> os métodos de trobalho empíricos vinham passando de umo geroção poro outra de traba

lhadores ('regro do polegar'). 

Taylor culpou a ad1ninistração, e não os operários, porque "era função dos gerentes" 

projetar as arividades de 1naneira apropriada e oferecer incentivos adequados para esti1nular 

a produção dos operários. 

Ele falhou no retreinamento dos operadores, porque estes se recusavam a seguir suas 

instruções; passou, então, a treinar operários cotnuns, que, apesar de aprendere1n, resistian1 

en1 aumentar a produção. Thylor admitiu que "estava contra tuna parede de pedra" no que 

se refere ao con1ponan1ento produtivo dos operários. 

Em 1889, Thylor 1nudou-se para a Bethlehern Steel Company, onde realizou experiên

cias com máquinas, ferran1entas, 1netais etc., as quais o levara1n à descoberta do aço rápido 

e à revolução na arte de cortar metais. 

Outros experimentos se relacionaram con1 o modo como os homens manipulavam os 

1nateriais, as máquinas e as ferrainenras, e o levaram ao desenvolvimento de utn sistema 

coordenado de adtninistração de oficina. 

Bertram M. Gross, um estudioso de adn1inistração, afinnou que o sisten1a de Taylor se 

caracterizava pelos cinco aspectos seguintes: 
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1. análise do trabalho: compreendendo o estudo dos tempos e movimentos, isto é, o 

busco do melhor processo de executor o trobolho no menor espoço de tempo possível, e 

a redução do trabalho a regras e fórmulas matemóticas, por meio do anólise e experimen

tação conduzidas com rigor científico; 

2. padronização das ferramentas: com o fim de harmonizar os métodos de execução 

e uniformizar o 'modo de fazer' dos operórios; 

3. seleção e treinamento dos trabalhadores: com base nas aptidões e na idéia de 

que cada pessoa deve executar tarefas para os quois revele maior pendor ou inclinação; 

4 . supervisão e planejamento, cujo conseqüência foi a 'supervisão funcional', pela 

quol se efetivou a separação entre o 'plonejamento' e o 'execução'; 

5 . pagamento por produção: condição em que, além do salório normal e equivolente 

para todos, o operório que obtivesse produção acima da quontidade fixada receberia 

umo bonificoção, proporcional ao acréscimo de produção. 

A partir dessa abordage1n em nível de oficina, Taylor elaborou seus conceitos, conver
tendo-os em u1na filosofia que passou a ser conhecida co1no administração científica. 

Frederick W. Taylor é considerado o pai 

da administração científica. 

Os estudos de Taylor 

Os estudos de Taylor dividen1-se de maneira 1narcantc en1 duas fases, cada t11na correspon
dendo a publicações de un1 livro. A pri1neira fase corresponde ao lançamento do livro S/10/> ma
nageme11t (Administração de ofici11as), cm 1903, e a segunda fase dos estudos, ao livro Pri11ciples 

of scien1ific management (Princí/>ios da administração cien1ifica) , em 1911. 

O livro Administração de oficinas trata exclusivamente de técnicas de racionalização do 
trabalho do operário, por meio do estudo dos te1npos e 1novimentos. 

O estudo dos ten1pos de Taylor teve duas fases: uma a11alílica e outra construtiva. Na fase 
da análise, cada atividade foi quebrada em tantos movi1nentos ele1nentares sin1ples quanto 
possível; 1novunentos inúteis foran1 descarcados; os mais rápidos e 1nclhores métodos para 
cada movimento ele1nentar forain selecionados por observação dos mais habilidosos tra
balhadores, e os movi1ncntos foram cronometrados e registrados. Para o tempo registrado 
foram adicionadas porcentagens para pennitir indesejáveis atrasos e interrupções, a fim de 
cobrir a iniciação de trabalhadores e1n um cargo e para períodos de descanso. 

A fase construtiva envolveu a elaboração de um arquivo de movin1entos elementares e 
te1npo, para serem usados se1npre que possível em outras atividades ou classes de trabalho. 
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Mais tarde, essa fase levou à consideração de melhoria nas ferra1nentas, máquinas, materiais 

e métodos, e à padronização de todos os elernentos que circundavarn e acompanhavam o 

trabalho. 
Taylor ' redefiniu' co1no o t rabalho deveria ser feito. Ele pensava q ue tal estudo científico 

sobre o trabalho fonnaria u1na prova para o trabalhador superar as resistências. Além disso, 

negou que procurasse a exploração: "tudo o que nós desejamos fazer por rneio do estudo do 

te mpo é obter Lnna aproxin1ação be1n realista do tetnpo, cotno nunca feito antes". 

Ern essência, Taylor disse, na Administração de oficinas, que: 

li> o objetivo de umo boo odministroçõo era pagar altos solários e ter baixos custos de 

produção; 

li> o odministroçõo devia oplicor métodos científicos de pesquiso e experimento, o fim de 

formular princípios e estabelecer processos padronizados poro o controle dos operações 

de produção; 

li> os empregados tinhom de ser cientificamente colocados em postos em que os moteriois e 

os condições de trabalho fossem cientificamente selecionados, poro que os normas pudes

sem ser cumpridos; 

li> os empregados deviam ser cientificamente treinados poro desenvolver aptidões e, porton· 

to, executor umo tarefo de modo o cumprir o produção normal; 

li> o oito administração devia desenvolver umo atmosfera de cooperação poro com os tro

bolhodores, de modo o garantir um ambiente que possibili tasse o oplicoçõo dos outros 

aspectos mencionados. 

O livro Princípios da administração científica apresenta os estudos de Taylor sobre a admi-
11ist1·ação geral, q ue denonünou administração científica, sern deixar, contudo, a prcocupH· 

ção com relação às tarefas dos operários. Nesse estudo, Taylor assegurava que as indústrias 

da época padecian1 de males que poderiarn ser agru pados assitn: 

li> vadiagem sistemático por porte dos operários, com o objetivo de evitar o redução dos 

toxos de solários pelo gerência; 

li> desconhecimento, pelo gerência, dos rotinas de trabalho e do tempo necessário poro suo 

realização; 

li> falto de uniformidade dos técnicos e dos métodos de trobolho dos empregodos, que reo

lizovom os tarefas codo um o seu modo. 

De acordo com Taylor, a implementação da admin istração cient ífica deveria ser gradual 

e obedecer a um prograrna en1 tennos de prazo, para evitar alterações bruscas que causassern 

descontentamento nos empregados e prejuízo aos patrões. 
Tuylor considerava o operário irresponsável, vadio e negligente, n1as assun n1es1no criou 

u1n sistema educativo baseado na intensificação do rirmo de trabalho, crn busca da eficiência 
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organizacional. Isso tudo tain bén1 serviu para ressaltar as perdas que o país vinha sofrendo 

com a ineficiência e a vadiage1n dos operários e1n quase todas as atividades. 

O objetivo básico da adn1inistração científica era incren1entar a produtividade do t raba
lhador por 1neio de un1a análise científica sisten1ática do trabalho do e1npregado, atingindo 

'uma maneira melhor' de realizar tal trabalho, assegurando prosperidade para o en1pregador, 

conjugada com a 1nãxin1a prosperidade para os t raba lhadores. 

O segundo aspecto da abordagem da adn1inisttação científica foi a n1otivação dos e1n

pregados para trabalhar o mais rapidainente possível, enquanto utilizavain 'a 1nelhor n1anei

ra' para produzir, que lhes foi ensinada. 

Tuylor propôs o sistema de /)aga111enw por unidade produ<;ida ou si$rema de wrefa corno 
solução para o proble1na da motivação; quanto mais peças o trabalhador produzisse, n1aior 

seria sua re1nuneração. A idéia básica era que, em tennos de incentivos, cada trabalhador, 

individuahnente, seria pago por resultados. Isso era contra as normas dos sindicatos, que 

obtinha1n solidariedade coletiva, e assim tendiam a deslocar o que Taylor acreditava ser un1 

desejo natural de homens de primeira classe por ganhos n1ateriais e progresso pessoal, basea

dos em seus próprios talentos e aplicação. 

Taylor desaprovava qualquer noção de conflito endên1ico entre capital e t rabalho, ata
cando esse relaciona1nento (entre capital e t rabalho), em vez de tratá-lo como algo de 

interesse n1útuo. A colaboração entre gerentes e trabalhadores garantiria o sucesso do em

preendi1nento e proveria cresci1nento econônüco, com benefícios para todos. 

A es/Jecialização do operário foi, para Taylor, uni dos principais pontos para o desenvolvi

mento do processo de produção na adnünistração científica. 

Ainda com o objetivo de eli1nin<ir todos os elementos estranhos para que a atenção esti· 
vesse concentrada na tarefa essencial, ele propôs o conceito de administração funcional, pelo 

qual a tarefa da supervisão, por exe1nplo, deveria ser subdividida entre os vários superviso

res especializados (especialistas em suas atividades), responsáveis pelo controle de diversos 

aspectos do trabalho. 

Taylor expôs suas idéias sobre adnünistraçâo científica e1n diversas ocasiões, na A1neri

can Society of Mechan ical Engineers (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos), 

em un1a audiência pública de uma Comissão sobre Comércio Interestadual que investigava 

a eficiência das estradas de ferro, e en1 uma investigação seguinte, por UJna Comissão Es
pecial da Câmara dos Representantes, sobre os efeitos do sistema de T.'lylor no arsenal de 

Watertown. 

Isso criou u1n grande interesse pela administração científica, em função da noção de 

necessidade de resposta aos proble1nas da ad1ni1üstração, que Taylor parecia prover. Curio

san1ente, na Grã-Bretanha, e1n 1896, Joseph Slater Lewis (1852- 1901) lançava o livro The 

commercial organization of factories (A organização de fábricas), no qual aconselhava: "Cada 

operação industrial, ou cada conjunto de operações deve, quando se estiver fazendo uma 
esti1nativa, ser dissecado minuciosa1nente". Lewis tinha idéias se1nelhantes às de Taylor, 

apesar de nenhu1n dos dois saber disso. 
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Os princípios da administração científica, de Taylor 

Taylor viu a oportunidade de aplicar a disciplina, a objetividade e a racionalidade do 

engenheiro na solução dos problenH1s administrativos. Ele queria reduzir o acaso, a ' regra 
do polegar' (isto é, o e1npiris1no no processo de produção) e os fatores de personalidade na 

to1nada de decisão. Ele defondia a administração por siste1nas e padrões. 

Do seu livro, Princípios da adminisi,ração cientfjica, Taylor via a administração cienrífica 

de n1odo an1plo: 

Adrninistraçflo científica consiste fundamencalmcnrc de cercos princípios gerais amplos, uma 

cerra filosofia, que pode ser aplicada de muitos modos, e uma descrição do que qualquer ho

mem ou homens podem acreditar ser o melhor mecanismo para aplicação destes princípios 

gerais, o que de modo algum pode ser confundido com os próprios princípios.1 

Um princípio é umo declaração básico ou uma verdade 

fundamental que promove entendimento e orientação 

poro os pensamentos e o prático, explicando o 

relacionamento entre o conhecimento e o predição dos lotos. 

Entretanto, a sociedade talvez não estivesse preparada para 1nudanças e1n tal nível, e a 
atenção rapidamente se voltou para as técnicas 1nais facihnente in1ple1nentadas de Taylor. 

Estudiosos de eficiência espalharam pelo país estudos de performance de 1novi1nento e tem
po, sem o aco1npanhamento das 1nudanças fundamentais na filosofia gerencial. 

Taylor identificou as seguintes características da <1d1ninistração científica: 

li> ciência em lugar do empirismo; 

li> harmonia em vez de discórdia; 

li> cooperação, não-individualismo; 

li> máximo produção e não-restrição de produção; 

li> desenvolvimento de cada homem poro o suo máximo eficiência e prosperidade. 

Alé1n disso, Tuylor criou uma revolução menral, com a definição de regras para a melhoria 

da eficiência da produção, e, co1no resultado de seus estudos, descreveu o que denominou 
os quatro princípios básicos da adnüniscração cienrifica: 

1. desenvolvimento de um método cientifico para o trabalho dos operários, o 
que substituiria o velho método do ' regro do polegar' (empirismo no processo); 

2 . estabelecimento de processo cientifico de seleção e treinamento do operá· 

rio, poro evitar o escolho do trabalho sem critério, e o outotreinomento; 

3 . cooperação entre as gerências e os operários, de modo o garantir que o traba

lho fosse feito de acordo com os princípios científicos desenvolvidos; 
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4 . divisão do trabalho dos operários em função da sua especialização, para a 

implementação da cooperação (eficiência} no processo de produção. 

A Figura 4.1 representa a essência da administração científica. 

U1n dos n1ais importantes princípios da administração científica de Taylor é o p1'i11cípio da 
exceção, pelo qual a ad1nin istração deveria se concentrar nas tarefas estratégicas e de grande 

irnportância, deixando as padronizadas e de rotina para o pessoal operacional. 

Princípio da exceção: tudo o que ocorrer na 'área de normalidade' 

não deverá ser objeto de preocupação da alta administração. 

Esse é um conselho válido ainda para os te1np0s atuais, e é uma contribuição de Tuylor 

relacionada ao gerente e à delegação. Os gerentes deveriam evitar os detalhes da admi· 
nistração da fábrica, deixando isso para os subordinados e especialistas, preocupando-se 

apet1as com as 'exceções'. 

Suposições da administração científica 
U1na suposição da administração científica é que a prática melhorada advirá da aplica

ção de método científico para análise dos problemas organizacionais. 
Lyndall F. Urwick, um dos estudiosos da época de Taylor, escreveu que a adrninistração 

científica é a substituição do pensamento indutivo (pensarnento baseado ern fotos) pelo 
velho pensarnento dedutivo, ou seja, aquele baseado ern teorias ou opiniões, de todo 1nodo 
se referindo à organização de grupos hu1nanos. 

Asshn, Urwick sustenta que a administração científica desenvolve soluções superiores 
àquelas de outras alternativas. Em larga rnedida, a validade da achninistração ciet1tífica 

apóia-se na validade da rnetodologia científica. 
Uni segundo conjunto de suposições da ad1nin isrração científica refere-se à relação do 

trabalhador com o seu trabalho. Existe urn foco pri1nário no trabalho ern si, e não na pessoa 

F 1GURA 4 . 1: Princípios da administração científico. 
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que o está fazendo. O bom operário é visto corno aquele que aceita ordens, mas não toma 

iniciativa de ações. Ao operário é d ito con10 fazer suas tarefas, baseadas na análise científica 

do trabalho, en1 oficinas de produção. 

A ad1ninistração científica não enfatiza a integração e a coordenação dos níveis mais 
altos da organização, corno fazem as teorias da Burocracia e Administrativa. Corno uma ex

ceção, o conceito de supervisão funcional de Taylor trata també1n do nível dos superiores. 

Terceiro, a ad1nirüstração científica supõe racionalidade, no sentido clássico. Cada tra

balhador é 'considerado' um clássico 'hon1em econô1nico', interessado em 1naxi1nizar seus 

rendimentos 1nonetários. A o rganização é vista como um instrumento racional de produ

ção. As complicadas ações e reações n1otivacionais, e1nocionais e sociais das pessoas não 
são levadas em conta. 

1àylor procurou um alto grau de desenvolvünento dos operários e da recompensa individual 

por 1neio da redução da fadiga, da seleção científica das habilidades individuais e dos incentivos 

salariais. Ele não negligenciou o ele1nento hu1nano, em seu todo, co1no sugerido por 1nuitos, 

1nas enfatizou as necessidades individuais, desconsiderando as necessidades do grupo. 

Os seguidores de Taylor 
Durante o século XIX, dois ad1ninistradores práticos nos Estados Unidos, de 1nodo in

dependente, descobriram que princípios de adrn inistração apl icáveis, generican1ente, pode

riain ser estabelecidos por 1neio de investigação científica siscemática. 

O capitão Henry Metcalfe ( l847-1917), do Arsenal Armado Frankford (EUA), neces

sitou de administradores para registrar eventos de produção e experimentos sistcn1atica

n1ente desenvolvidos, con1 o fim de 1nelhorar os processos de produção. Ele publicou suas 

proposições em 1885, sob o título "The cose of manufactu res and the ad1ninistration of 

workshops, public and private" ("O custo das produções e a administração de oficinas, pú
blicas e privadas"), que forain também pioneiras na aplicação de métodos de 'ad1niniscração 

pré-científica' aos problen1as de controle ad1nirliscrativo. 

O segundo administrador pré-científico da década de 1880 foi Henry Robbinson Towne 

{l844- l924), co-fundador e presidente da Yale & Towne Manufacturing Co1n pany. 

Ern 1886, To,vne propôs que a ad1ninistração de fábricas tivesse a mes1na in1p0rtância 

que a ad1ninistração da engenharia e que a An1erican Society of Mechanical Engineers 
(ASME) deveria ter um papel de liderança no estabelecimento de Uina 1nulcie1npresa: 'en

genharia e admin isrração nas práticas de fábrica' ou 'ad1ninistração de trabalhos'. A infor-

1nação poderia ser partilhada entre e1npresas estabelecidas e novas ernpresas. 

Alguns anos rnais tarde, sua proposta foi adotada pela ASME, apresentada ern lllU 'fo

lheto' intitu lado "The engineer as an economist" ("O engenheiro como um economista"), 

publicado e1n Negociações da Sociedade Americana de E11ge11/1ciros Mecânicos, e1n 1886. 
Alguns estudiosos, seguidan1ente, têm considerado o folheto de Henry Towne o prin1ei-

• 
ro apelo para a adn1inistração científica. E Ü11portante observar que esse autor teve várias 
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associações significativas com Frederick W Taylor. Eles foram colegas na Midvale Steel Co., 
durante a década de 1880. Towne deu a Taylor lllna de suas primeiras reais oporrunidades 
de aplicação dos princípios da ad1ninisrração cienrífica na Yale & Towne, em 1904. Towne 

ta1nbém indicou Taylor para a presidência da ASME, em 1906, e assim prop0rcionou-lhe 
um fónnn para advogar a ad1ninistração científica. 

Vários dos associados de T.1ylor, que serão estudados a seguir, ganhara1n grande reco

nhecimento. 

Frank e Lilian Gilbreth 

Frank Bunker Gilbreth (1868-1924) foi can1bé1n u1n conte1np0râneo de Tuylor. Ele e sua 
esposa Lilian Moller Gilbrerh (1878-1972) fueran1 grandes contribuições ao desenvolvi

mento de muitos tipos de siste1nas ad1ninistrativos. Gilbreth, dentre várias obras, publicou 
o livro Fatigue study (Estudo da fadiga), em 1916, e o livro A/1/1/ied motion study (Estudo do 
niovimenio aplicado), c1n co-auroria com sua esposa Lilian, e1n 1917, c1n que de1nonstrou 
inreresse pelo esforço humano para aumencar a produrividade. ltüciou os estudos dos tem

pos e movimentos dos operários para a racionalização do trabalho, aplicando, inicialn1ente, 
os métodos de Taylor e desenvolvendo, dep0is, suas próprias técnicas. Concluiu que todo 
trabalho nonnal poderia ser reduzido a movimentos elementares a que deno1ninou 'therbligs' 
(Gilbrerh de trás para frente}, para a realização de qualquer rarefa. 

Entretanto, seu trabalho 1nais importante para a administração científica foi o estudo 
da fadiga /iuniana. Juntan1ente co1n o estudo dos tempos e 1novimentos, o estudo da fadiga 
visava a melhor 1naneira de realizar unia tarefa e au1nentar a eficiência do operário. 

Por eficiência (e), encenda-se a correta utilização dos recursos (1neios de produção) dis

poníveis. Geralmente é definida de 1nodo siinplificaclo pela equação: 

p 
r 

onde p são os /1roduws resulianres e r os recursos utilizados. 

Gilbreth considerou a fadiga co1no u1n redutor da eficiência que provocava: 

li> quedo do produtividade; 
li> quedo do qualidade; 

li> aumento do rotatividade de pessoal; 
li> aumento de doenças; 
li> a umento de acidentes; 

li> diminuição do copocidode de esforço; 
li> perda de tempo. 

Gi lbreth ta1n bém propôs alguns princípios relativos à econo1nia de 1novimentos, agrl1pa• 
dos de três modos: 
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1. relativos ao uso do corpo humano; 

2. relativos ao arranjo do local de trabalho; 

3. relativos ao desempenho dos equipamentos e ferramentas. 

Henry Gantt 

Henry Laurence Gantt ( 1861-1919) trabalhou con1 Taylor e para ele, por 1nuitos anos, 

de 1880 a 1901 . A partir de então, Gantt se tornou engenheiro consultor, tornando dispo· 

nível sua versão de adn1inistração científica às con1panhias clientes. O trabalho de Gantt 

foi fortemente influenciado por làylor, mas ele tainbén1 fez contribuições originais, co1no, 

por exe1nplo, o sistema de paga1nento de incentivo 'tarefa-bônus' (pelo qual o trabalhador 

ganhava um bônus quando alcançasse um padrão) . Esse siste1na foi mais bem-aceito que o 

siste1na de 'índice por peça diferencial', de Taylor. 

Gantt pôs muita ênfase no estabeleci1nenro de tarefas especificas, co1n reco1npensas ade

quadas para cada trabalhador da organização. 

Nos (1ltimos anos, em termos de adn1inistração por objetivos e administração por resul· 

tados, essas idéias de Gantt têm sido reto1nadas. Ele dizia ser i1nportante que os 'hábitos das 

indústrias' fosse1n bons e estabelecidos inicialtnente por boas práticas ad1ninisrracivas; alétn 

disso, foi 1nais discreto do que Taylor na consideração das necessidades psicológicas e sociais 

dos trabalhadores. 

O gráfico de Gantt (Figura 4.2), que connola o desen1penho atual en1 relação ao plane

jado, assim como o te1npo, te1n provado sua validade como dispositivo de controle. Atual· 

mente são usadas inú1neras aplicações e variações deste esque1na. 

F1GuRA 4 .2: Uma simplificação do gráfico de Gantt. 
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1 1 

Tempo 
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Carl Barth 

Carl Georg Barrh (1860-1939) foi o 1nais ortodoxo dos parricipanres do 1novhnenro da 

administração científica. Foi recrutado de sua posição como professor de 1natemática, per 

Taylor, para os propósitos de tratar dos co1nplexos problemas matemáticos dos expcri1nentos 

de corre de 1netais. Ele se juntou a Tuylor na Bethlehem, e sua solução para os proble1nas 

foi uma co1nbinação bru ta de régua de cálculo logarítmica e um conjunto de tabelas de 

fón11ulas que pennitirian1 a resolução h1stantânea de qualquer proble1na de alünentação 

e velocidade de máquina. Taylor considerou Barth um gênio n1ate1nático por resolver as 

variáveis e complexidades do corte de metais. 

Quando Taylor deixou a Bethlehen1 no ropo da ad1ninistração, Barth veio com ele e o 

ajudou nas primeiras implen1encações da administração científica na Tabor l\4anufacturing 

Co1npany, na Link Belt Co1npany, na Yale & Towne e, por últi1no, no \Xlatertoron Arsenal. 

Barrh ta mbé111 ajudou George Babcock na in1plen1encação da ad1ninistração científica na 

Franklin Motor Car Company (1908 a 1912), sendo, desse modo, um pioneiro na raciona

lização das indústrias jovens. 

Barth, e1n 1908, convenceu o reitor da Nova Harvard Busincss School a adorar o taylo

ris1no co1no conceito base para a 1noderna administração. Ele lecionou administração cien

tífica na Universidade de Chicago, de 1914 a 1916, e em Harvard, de 191 1 a 1916 e de 1919 
a 1922, e tinha muito orgulho de ser chainado de o discípulo 1nais orrodoxo de Taylor. 

Harrington Emerson 

Harringron E1nerson (1853-1931) foi tarnbé1n un1 conte1nporâneo de Taylor, 1nas seu 

trabalho ton1ou 111na direção diferente. Ele trabalhou se1n contato con1 outros pioneiros da 

administração científica, enfatizando a 'grande produtividade das organizações corretas'. 

Emerson listou doze princípios da eficiência, no livro de mesmo título, en1 que sisre1natizou 

a procura da eficiência nas indtístrias da época: 

1. ideais claramente definidos (objetivos); 

2 . senso comum (bom senso); 

3 . orientação competente; 

4 . disciplino; 

S. trotamento justo; 

6 . registros confiáveis e imediatos; 

7 . prontidão, rapidez (nos rotinas); 

8 . padrões e programações; 

9 . condições padronizados; 

1 O. operações padronizados; 

11 . instruções escritos dos próticos-podrõo; 

12. recompensas pelo eficiência. 
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Emerson desenvolveu os primeiros traba lhos sobre seleção e t reinmnento dos emprega

dos e antecipou, de algu1n 1nodo, a Ad1nin istração por Objetivos, desenvolvida por Peter 

Drucker na década de 1960. 

Morris Cooke 

Morris L. Cooke (1872-1960) 1nerece especial reconheci1nenro por causa da aplicação 

dos princípios e técnicas da adn1inistração científica nos campos do governo e educação. 

Desse modo, e le de1nonstrou que a ad1ninistração científica tinha aplicação cm todos 

os tipos de organizações. Cookc tainbém incitou a participação de cada c1nprcgado na 

descoberta de 'tuna n1elhor maneira', e, neste ponto, tinha visão bastante d iferente da de 
Taylor, que apregoava que só u1n especialista na análise do trabalho poderia dese1npenhar 

tal função. 
Tão logo Taylor co1neçou a publicar seus estudos e se tornou 1nais conhecido, Cooke 

transforn1ou-se e1n u1n ávido leitor e defensor do que ele apregoava; Cooke eventuahnente 

encontrava Taylor, e é evidente que o impressionou, pois Taylor o convidou para se tornar 

tnn 1nernbro do comitê de estudos da eficácia ad1ninistrativa da ASME. Taylor pessoalmente 

financiou o estudo e pagou o salário de Cooke. 

Durante o ano e n1eio que durou o estudo, a amizade deles c resceu, e Cooke se tornou 
tnn dos imen1os do 1novi1nento da administração científica. E1n 1911, o prefeito da Filadélfia 

pediu a Taylor para ajudar na ad1ninistração 1nunicipal. Un1a vez 1nais, ele colocou Cooke 

nessa abertu ra. Morris Cooke fez algumas advertências às administrações das universidades, 

co1no, por exemplo, '1nais ênfase na qualidade ele ensino', o que soa bastante atual. 

A administração de Ford e seus princípios 
Henry Ford (1863-194 7), nascido no Estado de Michigan (EUA), representa a contri

buição ela indústria para a fonnação da Teoria Clássica da Ad1ninistração. Ford não era ne1n 
engenheiro, ne1n econoin ista, ne1n psicólogo; e ra um empresário co1n visão prática, que 

buscava a cristalização do conceito da eficiência, no 1nais a1nplo sentido, em u1na fábrica ele 

auto1nóveis. 

A empresa, na visão de Ford, do 1nes1no 1nodo que na de Taylor, divide-se e1n dois níveis 

distintos: planejainento e execução. 

No planeja1nento, os técnicos elaboram os 1nétodos e o próprio trabalho; na execu

ção, os operários só efetua1n o trabalho que lhes é levado às 1nãos. Por isso, em razão da 
padronização dos elementos do trabalho, a especialização clerermina um rinno constante, 

assegurado pelas rotinas cstabcleciclas. Assim, pode-se dizer que "é o trabalho que dirige 

a e1n presa". 

Enquanto no siste1na de Taylor o operário executava, en1 unl te1npo-paclrão, n1ovi1nentos 

regulados e prescritos pela administração de planejainento, no sistema de Ford o operário 
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adaptava seus movin1entos à velocidade da esteira rolante, sendo naturalmente conduzido 

à ritmização involuntária, de acordo com o nível de produção. 

Enquanto Taylor se preocupava demasiada1nente con1 a 'economia do trabalho h u1na
no', Ford se preocupava co1n a 'econo1nia de 1naterial e do te1npo'. Esse te1npo foi determi

nado cientifican1ente não para u1n trabalho individual (Taylor), 1nas, sim, para a execução 

de uma tarefa pela equipe, de 1nodo que o operário tinha liberdade para executar o trabalho 

da fonna que 1nelhor conviesse (Ford). 

Aí está a principal d iferença entre os dois sistemas de adnünistração: Taylor manda exe

cutar n1ovi1nentos sob rígido controle e Ford 1nanda adaptar movimentos tão con1odamente 

quanto possível ao ritmo da produção, às aptidões e à vontade. Taylor se preocupou mais 
con1 o estudo do ten1po perdido pelo ho1nen1 e pela máquina; Ford procurou supri1nir o 

te1npo perdido pela matéria-pri1na, com o trabalho contínuo. 

Não era sua preocupação, pois, o aperfeiçoamento dos processos técnicos do traba

lho; não escava interessado nas inter-re lações entre corpo e mente dos traba lhadores 

no trabalho; també1n não se esforçava só para organizar raciona linente a indústria 

como um todo nen1 estava preocupado e1n estudar os refl exos e as interações do indi

vidual e do coletivo. 

O que caracterizou Ford foi ter utilizado todas essas contribuições e posturas com o 
objetivo de tornar sua e1npresa eficiente, sendo co1npreendida a eficiência de um lado con10 

produção, n1otivação e salário, e, de outro, con10 custos e preços míni1nos. 

Os princípios de Ford 

O nlodelo administrativo de Ford caracteriza-se pelo trabalho dividido, repetido, contí

nuo, baseando-se principalinente nos princípios da produtividade, da intensificação e da eco
nomicidade. Dois deles se refere1n ao 'tempo': produtividade e intensificação; o terceiro se 
apl ica ao fator '1natéria': econo111icidade. 

li> o princípio da produtividade recomendo o máximo de produção dentro de um pe

ríodo determinado (com distribuição do ganho para o empregador, para o empregado e 

para o consumidor, pelo redução de custos que se transformo em redução de preços); 

li> o princípio da intensificação consiste em oumentor o velocidade rotatório do capital 

circulante, visando pouca imobilização dele e grande rapidez em sua recuperação (o 

capital de giro é obtido dos próprios consumidores); 

li> o princípio da economicidade refere-se a reduzir ao mínimo o volume de matéria·pri

ma em curso de transformação (uma vez que o "tempo é a expressão da energ ia humana 

e o estoque representa trabalho humano armozenado"). 

A política de Ford se alicerçou na produção em massa, em série e em cadeia contínua, no 

paganiento de alios salários e 1w fixação de preços mínimos para os bens produzidos. Tudo isso 
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apoiado na elevação da produtividade do operário, no aumento da intensidade de produção 
e na econon1ia máxima de material e de te1npo de fabricação. 

Ford estabeleceu llll1 processo de trabalho contínuo. O auto1nóvel era fabricado e ven
dido antes de sere1n pagos os salários e as 1narérias-primas nele utilizadas. E1n sua linlia de 
moniagem i1nplantada em 1913, saía u1n carro a cada 84 minutos. A empresa Ford asso1n
brou o inundo pela velocidade de fabricação, pelo preço de venda (bastante reduzido para 
a época) e pela grandiosa produção anual, o que ocorreu pela introdução do conceito de 
eficiência conio objetivo da ad1ninistração. Daí adveio un1 original interesse de bc1n-estar do 
trabalhador. 

Uma das razões principais do sucesso de Ford foi a atenção dispensada ao pessoal de 
alta con1petência. Ele se cercou de técnicos de elevada capacidade em todas as atividades 
necessárias ao êxito da fábrica. 

Diante do interesse que sempre demonstrou pelos problenias de seu pessoal, visivel-
1nente pela revolucionária aplicação de benefícios salariais e assistenciais (inéditos em seu 
tempo). Ford pode ser considerado llll1 precursor da Escola das Relações Hunianas. 

Para ele, a administração, sobretudo por meio do planejainento, precede ao homem: 
"Que1n dirige é o trabalho, não o hon1e1n. A questão é conservar todas as coisas em 1novi-
1nento, de n1odo que o trabalho vá ter ao ho1nem e não o hon1en1 ao trabalho".6 

Com suo filosofia de produção em mosso, preços baixos, 

altos solários e organização eficiente do trabalho, 

destacando-se oí o rapidez de fabricação, Henry Ford 

apresentou oo mundo o maior exemplo de administração 

eficiente individual que o história conhece. 

Apreciação crítica da administração científica 
A oposição aos 1nétodos de Taylor se originou da gerência e dos sindicatos traba

lhistas, que se julgavam an1eaçados em seus privilégios e co1nodismos. E1n 1915, Robert 
Hoxie (1868- 1916), em seu relatório decorrente da investigação conduzida pela United 
States Co111ission of Industrial Relations (Co1nissão de Relações Industriais dos Estados 
Unidos), concluiu que a administração científica lidava somente con1 os aspectos mecâ
nicos, desconsiderando os aspectos hu1nanos da produção. As críticas estabelecidas por 
Hoxie são as mes1nas encontradas nos escritos posteriores sobre o assunto. O relatório 
de Hoxie transfonnou-se no livro Scientific manc1gement and labor, publicado no 1nesmo 
ano, e1n 1915. 
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Harlow S. Person (1875-1955) revidou essa crít ica, dizendo que Hoxie observou e in

te rpretou os fotos, inconscientemente, cheio de preconceitos, pois julgou a adnünistração 

científica não con10 un1 momento na evolução da sociedade industrial, ou co1no um avanço 
sobre as práticas de então, ou como um corpo de princípios e 1necanismos que se deve ajus

tar ao regi1ne industrial em vigência. 

É justo salientar, todavia, que Hoxie reconheceu que o tayloris1no oferecia à gerência 

1neios de alcançar eficiência na produção, tornando viáveis 1nenores custos e aurnenro da 

produção, sem implicar esforço extra dos trabalhadores, ou maior carga horária ou con

dições inferiores de trabalho. Ele també1n considerou que os 1nétodos de Taylor criavain 

possibilidades de benefícios reais e substanciais para o trabalho e para a sociedade, o que 
significa o reconhecimento de seus aspectos positivos. 

As críticas ao siste1na de Taylor poden1 ser resu1nidas ern dois grupos: 

1. mecanização: desestimulo o in iciotivo pessoal do operário, tornando-o 'porte do má

quina', não considerando os seus aspectos psicossociois; 

2. esgotamento físico: resultado freqüente do ãnsio do operário em reolizor mois do que 

o previsto, poro oumentor seu pagamento. 

Con10 conseqüência, esse siste1na tende a: 

li> especiolizor demosiodomente o produção do operário, tornando-o apêndice do máquina; 

li> destruir o in iciotivo próprio, e de algum modo o relocionomento interpessoal; 

li> otomizor o trobolho em demosio, minimizando os aptidões dos operários. 

Muiras dessas restrições podem ser encontradas nos siste1nas contemporâneos da reali

zação do trabalho nas indústrias. 

Tuylor não podia ir além do que propôs (era possível e exeqliível) na época e1n que vi

veu. Convém não esquecer que o aspecto fundan1ental e relevante de sua teoria e estudos 

não era o 'sistema' de trabalho, mas a 'doutrina', a filosofia e os princípios sobre os quais a 

'ad1ninistração científica' que concebera haveria de se assentar e expandir. 
Harlow Person acentuou que náo era co1npreensível, na fase da história da ad1ninis

tração científica, a forte oposição dos sindicatos trabalhistas à sua i1nplementação. Essa 

oposição foi fortalecida pela atitude de alguns cientistas sociais que, desprovidos de infor-

1nação, propalavatn que a ad1ninistração científica tornaria in1possívcl o alcance do ideal da 

democracia industrial. 

U1na das críticas mais contundentes às propostas de Taylor foi estabelecida por Leon 

Walther, e1n 1916, ao afirmar que Taylor "não expôs suas idéias clara1nente, foi pouco siste
mático e passou de un1 assunto a outro se1n transição lógica''. 

Person le1nbra, todavia, que Taylor era u1n engenheiro executante, não possuindo gosto 

nem tempo para escrever. Seus escritos foram elaborados para reuniões especiais de enge-
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nheiros, tainbém executantes, razão pela qual seus t rabalhos não têm a perfeição de pensa-

1n ento e o arranjo lógico das obras destinadas ao público em geral, preparadas por pessoas 

acostumadas a escrever. 

Estudiosos 1nodernos, como Jan1es March e Herbert Sin1on, descrevem o movimento da 

adrn inisrração cien tifica con10 ' teoria fisiológica da organização', ressaltando a preocupação 

de seus cultores pelas tarefas repetitivas, para as quais a capacidade física é a mais importan

te lirnitação. Marche Sunon criticain tanlbétn as teorias de n1otivação seguidas pela Escola 

da Administração Científica, pois as consideram simplistas, un1a vez que sua principal ên fa

se é colocada nos incent ivos salariaL~. à custa dos outros aspectos da rnotivação. 

As idéias de Taylor: uma avaliação de 
Edwin A. Locke7 

Ao longo dos anos, o trabalho de Taylor tem sido ampliado, modificado e crit icado, ao 

ponto mesrno de se questionar se os dados relatados por ele serian1 ficção ou realidade . 

Edwin A. Locke, todavia, apresentou urna análise bastante profunda dos argurnenros bási

cos de Taylor e das críticas 1nais co1nuns contra eles. 

Locke começa notando que u1n elemento essencial da filosofia administrativa de Taylor 

é a 'abordage1n científica'. O que Taylor quer dizer com isso é que algo deve esta r baseado 

em um fato comprovado, e não em t radição, costumes, adivinhação, precedentes, opinião 

pessoal ou 'de ouvir dizer'. Ele considera essa base filosófica do pensamento de Taylor 

direta1nenre consistente co1n a te ndência da 1noderna teoria da ad1ninistração, q ue enfa

tiza rigor científico se1nelhante. E vai alé1n na crítica seve ra das principais técnicas reco-

1nendadas por Taylor. Para facilitar, cada uma das técn icas é resumida a seguir, segundo a 

avaliação de Locke. 

1. Estudo do tempo e movimento: Taylor odvogovo o subdivisão do trabalho nos 

elementos ou movimentos que o constituem, o fim de eliminar o ineficiência e o esforço 

inútil. O que se conhece como 'estudo do tempo' é usodo rotineiramente nos ambientes 

industriais. Mesmo que hojo funcionários resistindo ao estudo do tempo, o metodologia é 

geralmente aceito como prático administrativo padrão. 

2 . Ferramentas e procedimentos padronizados: Taylor defendia o padronização 

do projeto e o uso de ferramentas. Esse princípio também é aceito atualmente e inclui o 

ciência do engenharia humano. 

3 . A tarefa: Taylor ochovo que se devia designar quantidades específicos de trabalho aos 

funcionários, com bose no estudo do tempo. Ele chomovo essa coto atribuído de ' tarefo ', 

o que equivale ao que nos referimos atualmente como umo 'meto' de trobolho. Locke noto 

que virtualmente todo teoria e abordagem contemporâneo de motivoçôo, inclusive modifi

cação do comportamento orgonizocionol e odministroção por objetivos, traz o definição 

de meios como componente importante. 
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4 . O bônus (prêmio em dinheiro): Taylor achava que o dinheiro representava um incentivo 

importante para os que trabalham. Apesar de alguns cientistas sociais continuarem discordan

do da importância do dinheiro nesse sentido, Locke reconhece que uma grande variedade de 

esquemas de incentivo monetário tem sido desenvolvida desde a época de Taylor. 

S. Trabalho individualizado: Taylor defendia as tareias individualizadas em vez de tareias 

em grupo. Ele acreditava que o trabalho em grupo e as recompensas em grupo acabavam 

minando a produtividade individuo!. Locke cita que Taylor escreveu; "A ambição pessoal 

sempre foi e continuoró sendo um incentivo mais poderoso do que o desejo do bem-estar ge

ral". Esse ponto de visto de Taylor estó em certo contradição com o atual tendência do Teoria 

Administrativa, que enfatiza as tareias em grupo. Locke nota que a tendência existe apesar de 

as evidências nõo serem conclusivas: se é melhor um nível individual ou de grupo de tarefas 

e recompensas. Ele diz que futuras pesquisas vão resolver essa questão, mas suspeita que os 

resultados vôo depender de fatores situacionais, como, por exemplo, a natureza da tareia. 

6. Responsabilidade gerencial pelo treinamento: Taylor preocupava-se com o fato de 

que os trabalhadores não aprendem direito suas tareias com os colegas no ambiente de 

trabalho. Ele achava que eles deveriam aprender a forma correta de desempenhar uma 

tarefa com especialistas da administração. Atualmente a Teoria Administrativa e os geren· 

tes concordam com a idéia de que o treinamento é uma importante responsabilidade de 

supervisão. 

7 . Seleção científica: Taylor defendia o seleção de pessoos 'de primeira classe', ou seja, 

somente as altamente quali ficados. A teoria contemporânea do admínístraçõo enfatizo 

as técnicas cientificas e rigorosos de seleção poro assegurar que pessoas com as habili· 

dades corretas sejam contratadas poro o serviço certo. locke achava que o trabalho de 

Taylor representou um ímpeto substancial poro o que se conhece atualmente como a órea 

da psicolog ia industrial e a da administração de pessoal. 

No aspecto administrativo, Lockc está novamente d irecionando o foco dos teóricos e 

praticantes ao t rabalho de Taylor, pelo ímpeto inicial que representa para o que conhcce1nos 

e respeita1nos como a teoria conte1npotânea da ad1ninistração. Ele diz para ton1arrnos cui
dado para não dispensar pre maturmnente as idéias de Taylor e para não nos preocupannos 

con1 as crít icas, as quais considera, na maioria, ou injustificadas ou 111al direcionadas. 

Conclusões 
Com relação às questões da abordagem científica da adminisrração e às técnicas do 

estudo de tempo e movi1ncnto, padronização, definição de 1netas, ava liação e fcedback do 

trabalho, dinheiro con10 motivador, responsabilidade gerencia l pelo treinan1ento, seleção 

científica, se1nana reduzida de t rabalho e pausas para descanso (Gilbreth), os pontos de 
vista de Taylor não somente estava111 essenciahnente corretos, con10 foram be1n-aceitos pela 

administração. Co111 respeito às questões das relações entre ad111inistração, mão-de-obra e 
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trabalho individualizado, é provável que Taylor estivesse apenas parcial1nente correto, e só 

foi parcialn1ente ace ito. Essas questões estão resun1idas no Quadro 4. l . 

Co1n relação às críticas, as acusações rela tivas aos pontos a seguir são preponderante 
ou total1nente falsas: 1nodelo inadequado de Taylor da n1otivação do trabalhador, igno

rância de fatores sociais, autoritaris1no, tratainento de homens como se fossem máquinas, 

exploração de trabalhadores, anti-sindicalismo e desonestidade pessoal. Vá rias bei rain o 

ridículo. A acusação de excesso de especialização parece ser parcial, n1as não totalinente, 

justificada. Veja no Quadro 4.2 t1111 resun10 desses pontos. 

QuAORO 4 . 1: Posição dos idéios e técnicos de Taylor no administração contemporâneo. ------, 

1 Válida? li Aceita hoje? li M anifestada em (consegüências) 1 

Filosofia 

Tomada cientí- Sim Sim 
Ciência do odministroção, pesquiso 

operacional, contabilidade de custos etc. 
fica de decisão 

Cooperação Maior cooperação entre gerência e 
gerência - môo- Sim Parcialmente môo-de-obra (embora continuem 

de-obra existindo conflitos!. 

Técn icas 

Estudo do tempo Sim Sim Uso generalizado, tempos padronizados. 

e do movimento 

Podronizoçáo 
1 

Sim 
11 

Sim 
1 

Procedimentos de padronização em muitas 
esferas e engenharia humana. 

1 
Tareia li Sim 

11 
Sim 

1 

Definição de metas, Administração por 
Obietivos (APO), feedback. 

Proliferação de sistemas de recompensas, 

Cada vez 
entre eles o plano Scanlon. Necessidade de 

Bônus Sim considerar o dinheiro no enriquecimento 
mo1s 

do cargo/estudos de desenvolvimento 
organizacional (DO). 

Reconhecimento do perigo de grupos, 

Trabalho 
pensamento de grupo, desperdício social, 

individualizado 
Parcialmente Parcialmente teorias contextuais de tomada de decisão 

em grupo (embora as tareias em grupo 
às vezes sejam mais eficientes). 

Treinamento 

1 
Sim 

11 
Sim 

1 

Responsabilidade gerencial pelo 
oerenciol treinamento do funcionário. 

Desenvolvimento das 6reos de psicologia 
Seleção cientifica Sim Sim industrial e administração de 

recursos humanos. 

Horário redu-
Semana de trabalho de 40 horas 

zido de trabalho; 
Sim Sim (ou menos), uso comum de intervalos 

pousos poro 
paro descanso. 

descanso 
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QuADRO 4 .2: Val idade dos críticos às idéios de Taylor.-----------------~ 

1 Críticas li Válidas li Fatores relevantes 1 

Teoria inodequodo de 
Enganoso, princi· 
paimente porque O dinheiro e os meios são os motivadores 

motivoção poro 
não apresento umo mois eficazes. 

o trobolho 
teoria completo 

Administração Cientifico {AC) projetado 
Fatores sociais 

Não 
especificamente poro facilitar cooperação e 

ignorados eliminar efeitos negativos dos fatores sociais; 
consciência dos sentimentos. 

1 
Autoritarismo 

11 
Não 

1 

Desloque no regro do conhecimento 
(essência do AC). 

Conhecimento especializado destacado; 

Superespeciolizoçõo Parcialmente 
odoptoçõo dos pessoas aos requisitos do 

trobolho (mos ignorava os passiveis 
benefícios dos múltiplos habilidades). 

Trotar pessoas como 

1 
Não 

1 

Métodos baseados em conhecimento, não 
móQuinos em sentimentos. 

Exploração dos 

1 1 

A administração merece alguns dos benefí-
Não cios do eficiência maior boseodo no suo 

traba lhadores contribuição. 

1 
Anti-sindicalismo 

11 
Não 

1 

Os sindicatos não são necessários quando há 
uma boa odministrocáo. 

1 
Desonestidade 

11 
Não 

1 

Acusações baseados em informações falsos 
ou incomoletos. 

Considerando que já se passou aproxi1nadamente un1 século da morte de Taylor e que 

nesse período ocorreu urna explosão do conhecin1e1uo, o registro de seu pensainento é 
notável. O ponto funda1nental não é, corno se diz freqüentemente, que ele estava certo 

no contexto de sua época, 1nas que atualinentc está ultrapassado, e, sim, que a maioria de 
seus insights ainda é válida. O autor concorda co1n os que considera1n Taylor un1 gênio. 
Suas conquis tas são tanto n1ais ad1niráveis porque, apesar de ser extrema1nente inteli

gente, suas descobertas não foram resultado de insighrs súbitos e brilhantes, 1nas de tra

balho du ro. Suas experiências co1n corte de metal, por exemplo, forain feitas no decorrer 

de 11111 período de 26 anos. 

Drucker5 afinna que Taylor teve tanto irnpac to sobre o inundo moderno quanto Karl 

Marx e Sig1nund Freud. Talvez isso seja verdade, pois a influência de Taylor certarnen

te foi 1nundial e continuou por 1nuito tempo após a sua 1norte.9 Dos três, entretanto, o 
autor considera as idé ias de Taylor, de longe, as mais válidas objetiva1nente. Todavia, 

a figura histórica que Taylor mais le1nbra é Thomas Edison, pelo esti lo sisten1ático de 

pesquisa, persistência obstinada, ênfase no útil, sede de conheci1nento e dedicação à 

verdade.10 
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Questões para revisão 

1. Quol ero o visõo de Toylor sobre o com· 

portomento dos operários (vadiagem) e por 

quê? 

2. Quais os principais aspectos do administro· 

ção de oficinas, poro Taylor? 

3. Qual o conceito de odministroçõo funcio

nal, no administração científico? 

4 . Quais os princípios básicos do administro· 

çõo científico de Taylor? 

S. O que é 'princípio do exceção'? 

6. Cite os característicos do odministroçõo 

cientifico no visõo de Taylor. 
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.,.. Estudo de caso 

Por alguns dólares a mais 

Recenten1ente, tuna fábrica nacional de equipainentos industriais recebeu alguns 

pedidos grandes. Ao verificar que não ia conseguir atendê-los se1n aumentar muito a 
produção, a e1npresa criou un1 plano de incentivos para con1plen1entar o pagamento 

horário. Segundo o programa, rodos os au1nentos de produtividade resultarian1 e1n 

atunentos salariais da 1nes1na magnitude (veja a rabeia a segtLir) . 

' 
Valor do 

pagamento 
anterior 

por horo (SJ 

8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

Aumento de 
produtividade 

(em%) 

10 
20 
30 
40 
50 

Bônus de 
produtividade 

(S) 

0,80 
1,60 
2,40 
3,20 
4,00 

Novo valor 
por hora 

(S) 

8,80 
9,60 
10,40 
11,20 
12,00 
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Alén1 disso, a empresa queria aplicar o mesmo esquema de incentivos para o tra
balho aos sábados, etn que se pagava 50% a 1nais por hora, e aos do1ningos, etn que se 
pagava o dobro por hora. A direção indicou que esrava apostando etn um aumento 
de 40% na produtividade. 

Decorridos dois n1eses, entretanto, ficou claro que o plano não estava funcionan
do. A produtividade havia autnentado en1 média apenas 17% e, apesar de todos os 
esforços dos gerentes, somente 23% dos funcionários estavam dispostos a trabalhar 
aos sábados, e 14%, aos domingos. 

A opinião de utn dos gerentes foi: "O que tnais eles queren1? Nesse esque1na novo, 
eles podetn ganhar ben1 mais que antes. Mas a tnaioria dos funcionários com os quais 
conversei disse que não está interessada no dinheiro extra. Um deles contou que pas
sava o fitn de se1nana inteiro trabalhando etn seu jardin1, e utn oua:o levava os filhos 
para pescar. Não consigo entender esse tipo de gente. Eles preferen1 se divertir em vez 
de trabalhar. Acho que a ética protestante está 1norta". U1n dos funcionários, contudo, 
apresentou um n1otivo diferente para a inesperada falta de au1nenro de produtividade: 
"Que1n se i1nporta co1n o dinheiro exrra? Estou ganhando mais do que o suficiente. O 
que vou fazer con1 $ 2.000 a n1ais? Melhor eu ficar c1n casa, curtir a nlinha famllia e 
assistir ao futebol na TV. Não vou me matar por tun pouco de dinheiro a mais". 

Questões 

1. Por que o esquemo de incentivos está tendo tão pouco efeito? 

2 . Como f rederick Toylor interpretorio esses resultados? 

3. Que sugestões você daria à empresa? Incorpore o conceito da caixo preto à resposta. 
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lntroducão , 

A Teoria Administrativa é un1 segundo comp0nente das teorias clássicas da ad1ninistra

ção. O objetivo desta parte do estudo é explicar o desenvolvitnento da Teoria Administrati

va e analisar seus elementos, forças e fraquezas. A administração como utn ca1npo distinto 
de escudos é relativamente recente. Sem dúvida, n1uitas idéias foram praticadas antes, mas 

quase todas as teorias escritas nesta área foram desenvolvidas a partir de 1900. 

Henri Fayol 
Henri Fayol ( 1841-1925) nasceu em Constantinopla, en1 uma fatníl ia butguesa, foi edu

cado no Liceu de Lion, na França, e en1 1860 se graduou engenheiro de minas pela Escola 

Nacional de Minas etn Saint Étienne. Foi trabalhar nas atividades de tnineração de carvão 

e fundição de ferro do consórcio francês Conunencry-Fourchambault Company. 
Fayol passou sua vida inteira trabalhando na mesma e1n presa. De 1860 a 1866, trabalhou 

co1no engenheiro, fazendo notáveis avanços na técnica de co1nbate aos incêndios subterrâ

neos que ocorriam na co1npanhia. 

Seu trabalho foi reco1npensado com a promoção a gerente das minas Commcntry, aos 

25 anos. Seis anos mais tarde, foi pro1novido a gerente de um grup0 de minas. E1n 1888, a 
empresa estava etn dificu ldades; dividendos não eram pagos desde 1885; Fayol foi nomeado 

diretor-geral, co1neçando a revitalizar a co1npanhia. Ele íech()U a fundição de Fourcham

bault, centralizando a produção e1n Montluçon, outro local de atividade do consórcio, para 

ganhar e1n economia de escala. 

Ele adqu iriu novos depósitos de carvão cm Bressac, Dccazevi lle e en1 Jondrcville. A nova 

cotn panhia, denominada Comambault, se recuperou sob a direção de Fayol e continua até 

hoje con10 parte da Le Creusot Loire, o maior grupo de 1nineração e n1ctalurgia na França 

Central. Foi a partir dessas experiências na Con1an1bault que Fayol desenvolveu sua prop0s

ta de administraçr10. 
Cerra1nente ele foi ornais influente teórico da perspectiva clássica; note que no pritneiro 

capítulo foram introduzidas as funções da administração, que são resultado de seus escudos. 

Essas funções, já corn rnais de 80 anos, são enconttadas em todos os textos universitári.os 

administrativos adotados nas universidades norre-ainericanas, européias e de grande parte 

do inundo. 

Foyol é considerado o pai do administração moderno e tem 

80 por cento mais aplicação nos dias atuais que Taylor, apesar 

de ambas serem da mesma época. 
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Os estudos de Fayol 
De suas experiências conlo executivo-chefe de Uina enipresa inregrada no processo de 

larga escala, Fayol começou a desenvolver suas idéias sobre administração e, e1n 1900, e1n 
tnn folheto apresentado no Congresso Internacional de Mineração e Metalurgia, ele disse: 

Todos os empregados cm uma organização participam, cm maior ou menor grau, da função 
administracíva ... lel têm oporrunidade para exercitar suas faculdades admirliscrarivas e ser 

reconhecidos por isso. Aqueles que são particularmente ta lentosos podem subir dos degraus 

mais baixos aos mais a ltos da hierarquia da organização.' 

Aqui, Fayol con1eçou a separar a habilidade administrativa do conl1ecúnenw tecnológico. 
Em 1908, preparou outro folheto para o jubileu da Sociedade Indústria Mineral, no qual 
maiores avanços en1 seu pensainento adminisrrativo tornara1n-se aparenres. 

Pri1neiro, Fayol notou que o efeito da administração sobre as atividades do negócio não 
foi compleramente entendido e que as reco1nendações cios especialistas técnicos poderia1n 
ser totalmente destruídas por procedimentos administrativa1nente falhos. 

Segundo, "um líder que seja um bonl adnünistraclor, 1nas tecnica1nente medíocre, é ge
ralmente 1nuito nlais útil à e1npresa do que se ele fosse un1 técnico brilhante, 1nas um admi
nistrador 1nedíocre". Desse modo, de acordo con1 Fayol, o sucesso organizacional depende 
mais das habilidades ad1ninisrrativas de seus lideres do que de suas habilidades técnicas. 

O folheto de 1908 de Fayol rainbé1n continha uma lista inicial de princípios de adnünis· 
tração, co1no unidade de comando, cadeia liierárquica de comando, separação de poderes, centra
lização e ordem, detalhados 1nais adiante. Em co1nplementação a esses princípios, Fayol falou 
de previsão (prevoyance), que antecipava o futuro planejado e os orçamentos preparados. Ele 
falou, ainda, da necessidade de diagra1nas organizacionais, reuniões e relatórios, ben1 co1no 
de un1 siste1na de contabilidade para manter a adnünistração informada. Esse folheto foi u1n 
passo na direção de suas idéias, 1nas sem a profundidade, a clareza, a organização e a qualidade 
conceituai de sua obra maior, Administration industrielle et générale, publicada em 1916. 

Por causa do desconheci1nento do trabalho de Fayol, 1nes1no na Fn1nça, pela maior di
vulgação do trabalho de Frederick W. Taylor (Teoria da administração cientifica), os Estados 
Unidos levara1n 40 anos para apreciar suas idéias. 

De sua aposentadoria cm 1918 até 1925, Fayol fundou e presidiu o Centro de Estudos 
Ad1ninistrativos, un1 grupo forn1ado para pro1nover o avanço do foyolisn10. Pouco antes de 
sua mone, esse grupo, liderado por Henry Le Chatclier e Charles de Fréininville, formou o 
Co1nitê Nacional de Organização Francesa, cuja fusão foi significativa pela junção de duas 
principais escolas francesas de administração e1n torno de un1 1nes1no assunto. 

Uma avaliação prematura de Fayol colocou seu trabalho e1n competição ou contraste con1 
o trabalho de Taylor. Fayol insistia que não era assim e que os trabalhos eram comple1nentares, 
pois ambos procuravam a melhoria ad1ninistrativa por diferentes cantinhos de análise. 

* Ô)pia d<>S folhetos de 1900 e l 908, 11ão publicados. Essas infor111açõe.s foran1 fornecidas dos arquivos da 

família por Henri Fayol Jr. a Arthur O. Bcdcian. 
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A necessidade da Teoria Administrativa 

Nos escritos iniciais de Fayol, podia-se notar a i1nportâ ncia da habilidade administrativa 

para o desempenho organizacional. Se a administração era importante, por que escolas e 

universidades a negligenciava1n focando o ensino nas habilidades técnicas! 
Fayol definiu teoria como ''tuna coleção de princípios, regras, 1nérodos e procedi1nenros 

testados e verificados por experiência geral". De sua longa experiência, ele notou que u1n 

grupo de administradores teorizava, mas, na prática, existimn 1nuitas contradições e pouca 

reflexão siste1nática. Isso d ificultava o ensino e a prática da administração. 

Fayol assegurava que "qualquer organização necessitava de ad1ninistração, fosse do t ipo 

de con1ércio, ind(1stria, política, religião, militar ou fi lantrópica; e1n qualquer condição, 
existe u1na função administrativa a ser dese1npenhada". 

Alétn disso, ele ressaltou a necessidade da profissionalização e do ensino da ad1nin istra

ção, usando a seguinte argumentação, válida até os dias atuais : 

A capacidade mais necessária dos agen tes superiores das grandes empresas ~ a capacidade 

administrativa. Por conseguinte, uma educação exclusivamente técnica não responderá às 

exigências gerais da ernpresa, 111cs1no das indusrriais. 

Enquanto se fazem os maiores esforços para divulgar e aperfeiçoar os conhecimentos técnicos, 

nada se cem fei to para preparar os focuros chefes, no que concerne às suas funções administrati

vas. A administração nem sequer figura nos programas de ensino das escolas superiores de enge

nharia civil. Será porq ue se desconhece a importância da capacidade administrativa? Não . . . 

Será porque a capacidade administra tiva só pode ser adq uirida pela prática? Esrn é a razão 

que se oferece. Entre tanto, ela é destituída de valor, pois, na realidade, a capacidade adminis

tra tiva pode e deve ser adquirida, como a capacidade técnica, na escola em primeiro lugar e 

11a empresa en1 segl1ida. A ''erdadeira r~1zão da aL1sê11cia <lo e11si110 ad 1ninistrati,ro nas escolas 

profissionais é a falta de doutrina. 

Os ad1ninistradores, segundo Fayol, necessitavan1 de certas qualidades, conhecimentos e 

experiências, descritos a seguir: 

1. qualidades físicas: saúde, vigor, traio; 

2 . qualidades mentais: habilidade de aprender e de entender, julgamento, vigor menta l 

e adaptabilidade; 

3. qualidades morais: energia, firmeza, iniciativa, disposição poro a responsobil idode, 

lealdade, dignidade, tato; 

4 . conhecimento geral: familiaridade geral com outros assuntos não exclusivamente da 

função desempenhada; 

5 . conhecimento especial: oquele peculiar ô função, sejo técnico, comerciol, finonceiro, 

administrativo, e assim por d iante; 
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6. experiência: conhecimento advindo do próprio trabalho, o conjunto de lições que uma 

pessoa tira das coisas. 

Assi1n, Fayol registrou a relativa i1nportãncia dos requisitos para as pessoas, dependendo 

de sua situação na hierarquia, separando e1n níveis as habilidades técnicas das ad1ninis

trativas. A Teoria Administrativa e a Teoria da Burocracia são 1nuito relacionadas e, e1n 

alguns aspectos, são idênticas. A1nbas são larga1nente dedutivas e vêen1 a organização nor
mativa1nente, como uma entidade abstrata - uma construção 1nental. Ambas defende1n 

organizações íorn1ais que teriain vantagens con1 a especializ.açcio, um ele1nento fundamental 

das organizações formais. Mooncy e Reiley, dois pioneiros da Teoria Ad1ninistrativa, cscre

vera1n: "Organização no sentido fonnal significa orde1n cn1 seu corolário, lllll organizado 

e ordenado procedimento. Nós deseja1nos encontrar e correlacionar os princípios formais 

que produzem esta ordein''.1 

Os elementos da Teoria Administrativa 
A maioria dos ele1nentos da Teoria Ad1ninistrativa parece estar projetada para organizar 

coisas. Existe um forre desejo de obter vantagens da especialização, e outros benefícios da 

burocracia ou organizações forma is. Existe tambéin un1 forte desejo de evitar o caos, o com

portamento casual e outros traços de desorganização ou não-organização. 

Os elen1entos da Teoria Administrativa incluem princípios, conceitos de linha e sraff, con1.is

sões e funções da administração. Estes são usuahnente prescritivos, na medida e1n que sugere1n 

ações adnlinistrativas para alcançar um modelo formal de organização normativa burocrática. 
Henri Fayol estabeleceu que todas as atividades ou operações de uma e1npresa poderiain 

ser divididas en1 seis grupos, confonne descrito a seguir (e ran1bé1n na Figura 5.1): 

1. atividades técnicas: relocionodos com o tronsformoçõo e prodvçõo de bens (produtos 

e serviços); 

2. atividades comerciais: relacionadas com os transações de compro, venda e permuta; 

3. atividades financeiras: relacionadas com o captação e bom uso do capital; 

4 . atividades contábeis: relocionodos com os controles e registros das despesas organi· 

zacionais (como inventários, balanços, custos e estatísticas); 

S. atividades de segurança: relocionodos com o preservoçõo e proteçõo dos pessoas e 

dos bens; 

6 . atividades administrativas: relacionados com o integraçõo de todas as operações 

do orgonizaçõo; os otividodes administrativos coordenam e sincronizam os otividodes 

anteriores, tendo, portanto, interferência/influência sobre elas. 

Fayol achava que, 1nesmo sendo apenas u1na das seis grandes atividades organizacionais, 

as administrativas erain 1nais ünportanres que as outras cinco atividades. 
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FtGURA 5. 1: As otividodes do empreso. 

( Técnicas J ( ) Previsão 

( J Comerciais 

( ) Organização 

( ) Financeiras 

( ) Comondo 

( ) Contóbeis 

( ) Coordenoção 

( ) De seguronço 

( ) Controle 

Administrativos 

As funções da administração 

Fayol define administ1·ação co1no a realização das atividades administrativas, que são as 
funções de /)revisão, organização, comando, coordenação e controle. Essas funções constituem 
o processo administrativo e são explicadas 1nais detalhadamente a seguir: 

ll> Previsão: tentativo de avaliar o futuro por meio de um plano e fazer provisões poro rea

lizar esse plano (essa funçõo deu origem à função de planejamento). A previsão comporto 

três aspectos: pro jeção lo futuro é uma continuação do passado); pred ição {o futuro não 

é continuação do passado, por fatores fora do controle da empresa); e planejamento lo 

futuro não é continuação do passado, mas por fatores sob o controle da empresa) . 

ll> Organização: mobilização dos recursos humanos e materiais para transformar o plano 

em açao. 

ll> Comando: estabelecimento de orientações poro os empregados e obtenção dos coisos 

feitos. 

ll> Coordenação: obtenção da unificação e harmonia de todas as atividades e esforços. 

ll> Controle: verificação de que os coisos aconteçam em conformidade com as regras esta· 

belecidos e expressas pelo comando. 

Apesar de terem se passado muitas décadas desde o estabeleci1nenro dessas funções por 
Fayol, elas ainda são descritas con10 as funções administrativas. Fayol considerava a previsão 
a principal função ad1ninistrativa. A base do processo era o desenvolvimento de un1 plano 
fonnal de ação, que ele descrevia co1no '\11na espécie de quadro onde eventos próxiinos são 
definidos con1 algu1na distinção, enquanto eventos discantes aparecen1 progressiva1nente, 
menos diferenciados, e isso vincula o trabalho corrente, como previsto e estipulado, e1n um 
período de ce1npo definido." 

G 
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Os estudos seguintes pretende1n representar a área administrativa, não uma lista com

pleta. Nenhu1na tentativa se faz aqui de resolver todas as dificuldades metodológicas desses 

elen1entos, pois ainda deven1 ocorrer1nuitos desenvolvi1nentos nesta área, enquanto muitas 
dificuldades de can1po vão sendo entendidas, se não justificadas. 

Os princípios gerais da administração de Fayol 
Os princípios gerais de ad1n inistração sugeridos por Fayol são ainda considerados, por 

grande parte dos adn1in istradores, úteis na prática ad1ninistrativa contc1nporânea. Esses 14 
princípios, escritos em 191 6, estão apresentados a seguir na ordem desenvolvida por Fayol, 

con1 as respectivas explicações. 

1. Divisão de trabalho: é feito entre grupos e indivíduos, poro garantir que esforço e 

atenção estejam focados em porções especiais do tarefo . Foyol propôs o especialização 

do trabalho como o melhor maneiro de usar os recursos humanos do organ ização. 

2. Autoridade e responsabilidade: o autoridade, poro Foyol, é definido como "o d i

reito de dor ordens e o poder poro o exato obediência". A responsabilidade envolve ser 

confiável e, desse modo, está naturalmente associado à autoridade. 

3. Disciplina: significo o necessidade de esforço comum dos trobolhodores, de maneiro 

ordenado; punições, entretanto, deveriam ser apl icados criteriosamente poro encorajar 

esse esforço comum. 

4 . Unidade de comando: os trabalhadores nos organizações deveriam receber ordens 

de um 'gerente' somente, poro evitar confli tos e mal-entendidos. 

5 . Unidade de direção: o organização todo deveria estar se movendo em direção o um 

objetivo comum, em uma d ireção comum. 

6 . Subordinação do interesse individual ao interesse geral: os interesses de uma 

pessoa (ou grupo) não deveriam prevalecer sobre os interesses do organização como um 

todo. 

7 . Remuneração do pessoal: o pagamento deveria ser justo - não explorotivo - e 

recompensar o bom desempenho; deveriam ser avaliados vários modos de pagamento, 

ta is como tempo, trabalho, razão de produção etc.; recompensas não financeiros também 

deveriam ser usados. 

8 . Centralização: segundo o definição de Foyol, o centralização era como " o dimi

nuição do impor tância do papel do subord inado", enquanto o descentralização era 

o elevação desta importância. Os g rous de centralização/descentral ização adotados 

dependem de cada organização específico no qual o 'gerente' está trabalhando. 

9 . Cadeia escalar: definido por Foyol como linho de autoridade, queria significa r certo 

quantidade de autoridade correspondente à posição hierárquico, mos significava também 

que níveis mais baixos de administradores deveriam sempre manter os níveis mais altos 

informados dos suas atividades de trabalho. 
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1 O. Ordem: para o bem da eficiência e coordenação, todos os materiais e pessoas relacio

nados a um tipa específico de trabalho deveriam ser designados à mesma localização 

geral na organização; um lugar para coda coisa e cada coisa no seu lugar. 

11 . Eqüidade: diferente de justiça, eqüidade, para fayol, era põr em execução as conven

ções estabelecidas - mas as convenções não poderiam prever tudo e, por isso, preci

savam ser interpretadas, ou suas inadequações, complementadas; todos as empregados 

deveriam ser tratados o mais 'igualmente' possível. 

12. Estabilidade do pessoal no cargo: a retenção dos trabalhadores mais produtivos 

deveria ser alta prioridade da administração; custos de recrutamento e seleção, bem 

coma de defei tos, estão associados normalmente à contratação de novos empregados. 

13. Iniciativa: os administradores deveriam encorajar a iniciativa do trabalhador, que pode 

ser definida como "uma nova ou adicional atividade empreendida por vontade própria" . 

14. Espirito de equipe: os admin istradores deveriam enfatizar a harmonia e a boa vonta

de geral entre os empregados como grandes forças da organização. 

Henri Fayol, a respeito dos princípios gerais da adminisrração, ressaltou: "Não existe 

nada rígido ou absoluto, quando se trata de problemas da ad1ninistração; é tudo u1na ques

tão de proporção". 

Os seguidores de Fayol 
Durante as décadas de 1920 e 1930, alguns teóricos - principahnenre aqueles enga

jados na ad1ninistração ou e1n práticas consultivas - explicirararn seus pontos de vista 

seguindo os conceitos estabelecidos por Fayol. Deve1n ser citados, dentre outros. Luther 

Gulick, Lyndall Urwick, Jaines Mooney e Alan Reiley. 

Luther Gulick e Lyndall Urwick 

Luther H. Gulick (1892-1983), nascido no japão/ foi diretor do Instituto de Admi

nistração Pública, na Universidade de Colu1nbia, e serviu como nlembro do Comitê de 
Gerencia1nento Administrativo do presidente Roosevelt, cuja finalidade era reíonnar e re

organizar a burocracia federal. 

Ampliando a reversão do processo de Fayol, Gulick desenvolveu o que chamou 

POSDCORB, sua visão das funções administrativas. Suas iniciais representavam as funções 

a seguir. 

... f lanning (planejamento): ações e métodos para akançar os propósitos da organização. 

... Q rganizing (organização): estruturação formal das atividades organizacionais. 

... $.taffing (assessoria): função de treinamento dos participantes e de criação de cond i

ções favoráveis de trabalho. 
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.,. Directing (direção): tomado de decisão, suo implementação e as instruções das ativi-

dades do 'líder'. 
.,. COordination (coordenação): inter-relacionamento das várias partes do trabalho . 

.,. Reporting (informação): comunicação das informações para conhecimento e ações . 

.,. Budgeting (orçamentação): planejamento, contabilidade e controle, na forma fiscal, 

das a tividades organizacionais. 

Gulick visualizava a administração como tnna atividade universal, 1nas sua descrição das 
funções administrativas foi aplicada primeiro pan1 a ad1ninistração govern11mental. 

Lyndall F. Urwick (1891-1984) nasceu em Malvern, na Inglaterra, trabalhou no exérci

to (era coronel), na indústria, foi diretor do Instituto Internacional de Adnlinistração e1n 
Genebra, e, e1n 1951, presidente da Urwick Orr Partners Ltd., uma ernpresa de consultores 

de administração. 
A abordagem de Urwick à adnünistração é se1nelhante à de Fayol. Urwick deu especial 

ênfase a alguns princípios de organização da escola clássica, como o princípio da especializa
ção (um funcionário deve preencher uma só função, o 1nais possível, o que implica a divisão 
especializada do trabalho); o principio dt1 aiaoridade (deve haver linha de autoridade dara, 

definida e reconhecida por todos os 1nen1bros da organização); e o t>rincí/>io da amplitude 
administrariva (cada gerente ou chefe não deve ter 1nais de cinco ou seis subordinados). 

Na verdade, Urwick, n1ais do que u1n pensador original, co1npilou e desenvolveu as 

idéias de Fayol, Taylor e Mary P. Follett. 
Os princípios de ad1ninisrração de Fayol aparece1n freqüente1nenre nos livros e livretos 

de Urwick, que conheceu pessoalmente Fayol e Follett. Foi ele quem editou os ensaios pós· 
tumos de Follen, sob o título de /)ynamic administrarion, em 194 J. 

A fama e o respeito obtidos por Urwick se deveram à divulgação e exposição dos pen

samentos e princípios dos colegas. Ele consolidou os conceitos e pensamentos de estudio
sos con10 Elton Mayo, Jan1es Mooney e Chester Barnard, destacando a independência das 

idéias de todos eles e a correlação e sen1elhança de suas respectivas conclusões. 

James Mooney e Alan Reiley 

James D. Mooney (1884-1957) e Alan C. Reiley (1869-1947) fora1n os autores do clás
sico de 1931 intitulado Onward ind11s1ry (/ndlÍstria />rogressiva), no q uai se propuseran1 a es

tabelecer os princípios de eficiência organizacional que permitiriam o alcance dos objetivos 
industriais de 'lucro por meio de servi.ço' (que eles via1n como uma obrigação de contribuir 
para "a suavi.zação das necessidades hu1nanas e da 1niséria"). 

Jan1es Mooney foi presidente da General Motors Expon Corporation, onde ini.ciou suas 
atividades em 1920. Alan Reiley era um historiador que se transfonnou e1n executivo. 

Não existe evidência de que qualquer um dos dois tenha ouvido falar de Max Weber, 
1nas os propósitos e 1nétodos que os dois grupos de estudiosos estabelecera1n era1n nlais 
se1nelhantes do que diferentes. 
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Para Moonei• e Reiley, a organização eficiente era baseada no formalismo - "a coorde

nação eficiente de todos os relacionainen tos"; "organização é a forma de toda associação 

para alcance de tun propósito con1um". 

James Mooney concebeu a idéia de que os princípios de organização utilizados por to
dos os grandes líderes, ao longo da história, deveria1n ser cerra1nente os 1nesn1os. Resolveu 

investigar e descobriu, dentre outros fatos, que todas as estrutu ras sól idas de organizações, 

incluindo a Igreja Católica, se baseavain e1n um siste1na de relações, superior-subordinado, 

dispostas de fonna hierarquizada, ao qual deu o nome de princí/>io escalar. Sua contribuição 

às teorias da ad1ninistração foi uma abordagem 1necanicista ao velho proble1na do "esforço 

hun1ano para a realização de detern1inado objetivo". 

Apreciação crítica da Teoria Administrativa 
A abordagem do processo universal, que é o foco do estudo de Fayol, estabelece que a 

ad1ninistração de todas as organizações, públicas ou privadas, grandes ou pequenas, requer 

o 1nes1no processo racional, baseado e1n duas considerações principais: 

1. ainda que os propósitos dos organizações possam variar (negócios, governo, educação 

ou relig ião) , um processo básico (núcleo) de administração permanece o mesmo dentro 

de todos elos; 

2. o processo de administração universal pode ser reduzido o um conjunto de funções sepo· 

rodos e princípios relacionados. 

Lyndall Urwick, na conJerência no Inst ituto de Ad1ninistração Industrial, e1n 1934, 
na Inglaterra, reve lou-se talvez o 1nais ilustre dos críticos de Fayol, publicando un1 

artigo deno1ninado "A função administrativa com especial referência à obra de He nri 

Fayol" (publ icado no li vro Pa/>ers on the science of administration, editado por Gul ick e 

Urwick), e tornou-se tan1bé1n u1n dos mais in1portantes d ivulgadores de sua obra na 
Inglaterra e nos Estados Unidos. 

A crítica de Urwick, apoiada pela 1naioria dos autores clássicos, fundamentava-se na 

concepção de que, para especializar o trabalho administrativo, a organização deveria se 

restringir ao estudo da estrutura da empresa, con1preendendo órgãos, atividades desempe

nhadas por esses ó rgãos, 1nétodos por meio dos quai.s essas atividades era1n realizadas, e o 

respectivo interligainento e inter-relacionaincnto. Daí o surgi1nento da deno1ninação 'or

ganização e métodos', oferecida para designar esses dois aspectos básicos da organização: 
estru tura e funcionan1ento. 

O fator 'pessoal', e1n conseqüência, deveria ser desconsiderado pela organização e atri

buído a uma disciplina especial - administração de pessoal - , con10 Luther Gulick propõs 

em seu já citado estudo POSDCORB. A Escola das Re lações Humanas provocaria grandes 

reforn1ulações dos postulados até então co1numente aceitos. 
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U1na dessas reformulações foi justamente a de atribuir à organização uma nova dimensão: 

a organização infonnal; esta é uma contraposição à organização fonnal, isto é, à concepção 

de organização tradicionaln1ente aceita, que excluía o fator hunH1no de suas preocupa· 
ções, contrapondo-se, portanto, à concepção de Fayol, que já incluía essa preocupação 

dentro da organização. Fayol enfatizava o ele1nento pessoal como objeto funda1nental da 

função de organizar. 

A Teoria Ad1ninisrrativa sofre das 1nesn1as disfunções da burocracia, incluindo rigi

dez, i1npessoal idade e excessiva categorização. Os 'princípios da administração' fo lhara1n 

como verdades un iversais, e falhara1n ta1nbém e1n satisfazer os estudiosos, que se quei· 

xavam de que tais princípios eran1 co1no provérbios, que apresentavan1 falta de orige1n 
científica e verificação. 

Fayol e Taylor 
Até Fayol, o problema da adnúnistração concentrava-se nas indústrias e usinas, e a preo

cupação era con1 a produtividade. Fayol levou a administração do nível da oficina para o 

da direção gera l da empresa, considerada em sua totalidade. Sua principal contribuição ao 

pensamento adn1inistrativo foi mostrar co1no um processo adn1inistrativo co1nplexo pode 

ser separado em áreas interdependentes de responsabilidade ou de funções. 
Taylor abordou os proble1nas adnünistrativos elevando-os do posto de trabalho do exe· 

cutor para o nível intennediário da gerência. Fayol se concentrou nos proble1nas de in

teresse da administração geral da empresa, qualquer que fosse sua natureza, seu tipo e sua 

finalidade. 

Taylor, para aumentar o rendimento da e1n presa industrial, começou pelo operário (visão 

de baixo para cin1a); Fayol con1eçou pelos dirigentes (de cima para baixo). Taylor estudou 

cientificamente o trabalho hu1nano e o trabalho da máquina, usando o n1étodo da 'diferen
ça' ou da 'variação conco1nitante', e1n que faz variar um fator, deixando fixos todos os de

n1ais; Fayol estudou cientifica1nente a tarefa do dirigente, e1n que os fatores fixos são capital, 

expedientes, fcrrainentas ou instru1ncntos, processos e o valor técnico - o fator variável é 

a administração. Além disso, Fayol obté1n para o dirigente aqui lo que Taylor procura para o 

operário: "desobrigá-lo de toda ação e reflexão inúteis". 

Segundo Leon \X'a lther, o grande 1nérito de Tuylor foi o de ter sido "o primeiro a ton1a r 

e1n consideração séria o fator humano co1no elemento principal da produção, subn1eten
do-o a um estudo muito profundo". Fayol, antes de tudo, parte da chefia ou direção, e 

não do ho1ne1n-operário. 

O fayolis1no e o tayloris1no apresentain-se con10 duas soluções para un1 1ncsn10 proble

ma: o da força humana. As diferenças e ntre os dois sistemas são pequenas. Enquanto o 

siste1na Taylor voltava suas vistas para as condições técnicas do trabalho, o sisten1a Fayol se 

preocupava com a administração da em(Jresa, sistematizando en1 seus estudos o resultado de 
observações experi1nentais e psicológicas. 
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Assi1n, o fayolismo, longe de constituir um siste1na de administração antagônico do 

taylorismo, vem co1npletá-lo, validando e melhorando ainbos os enfoques. 

Fayol e Taylor, de modo se1nelhante, dedicara1n os últilnos a nos de suas vidas ~1 pro
pagação de suas teorias. Durante os estágios in iciais da divu lgação da teoria de Fayol, 

foram feitas tentativas de apresentar sua 'doutrina' con10 co1npetitiva ou contrastante 

com os estudos de Taylor. Houve, durante muito tempo, uma grande rivalidade entre as 

correntes de Taylor e Fayol; todavia, e1n 1925, no Segundo Congresso Internacional de 

Adn1in istração Científica, e1n Bruxelas, na Bélgica, o próprio Fayol anunciou que dese

java tornar claro que era falsa a oposição e ntre palavras ou idéias de sua doutrina e1n 

relação à de Taylor. 
Os trabalhos de Fayol e de Taylor foram essencialmente con1ple1nenrares; ainbos perce

berain que a chave do sucesso industrial estava no proble1na do pessoal e de sua adminisrra

ção. Segundo Claude George, an1bos foram pioneiros e presrara1n 111na grande colaboração 

ao moderno pensamento administrativo 

No Figura 5.2, são n1ostrados os pontos pdncipais de abordage1n das teorias de Fayol e 

de Taylor. 

FtGURA 5.2: Pontos principais de Foyol e de Toylor. 

( Fayol ) ( Taylor ) 
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' 

,!], ,!], 
Objetivo: aumentar o Objetivo: aumentar o 

eficiência da organização eficiêncio do orgonizoçóo 
por meio do definição por meio da 

dos vórios níveis de especialização 
responsobilidode dos operá rios 

-- -
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Questões para revisão 
1. Qual era o definição de teoria poro Foyol? 

2. Segundo Foyol, quais são os qualidades, o 

conhecimento e o experiência necessórios 
aos administradores? 

3. Descrevo cedo uma dos operações de uma 

empresa, estabelecidos por Foyol. 

4 . Poro Foyol, quais são os funções odminis· 
trotivas? 

S. Comente quatro princípios gerais do odmi· 

nistroção estabelecidos por Foyol. 
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..,. Estudo de caso 

Técnicos e gerentes 

Uma empresa de consultoria administrativa de São Paulo recebeu u1n telefonen1a 
de u1na fábrica local de 1náquinas industriais. Os diretores da fábrica haviain acabado 
de encerrar a reunião trin1estral e tinha1n concluído que era preciso fazer algu1na 
coisa para 1nelhorar as operações. Os lucros estavam caindo há seis trimestres con
secutivos. As vendas haviam sido muito boas, 1nas aparentemente os custos estavan1 
fora de controle. 

Os consultores passaram dez semanas analisando as operações da e1npresa. Todos 
os 1ne1nbros foram entrevistados, do principal executivo ao porteiro. Quando a equi
pe de consultores encerrou a análise, entregou um relatório de 212 páginas à diretoria 
da empresa. A seguir ten1os tuna das principais conclusões: 

Desde sua fundação, a empresa segue uma política de promoções internas. O principal cri

tério aparentemence é a competência cécníca, ranco nos níveis superiores como inferiores. 

Não é raro encontrar gerentes no piso da fábrica examinando e comentando problemas 

técnicos. Dessa fonna, infelizmente, sobra pouco tempo para gerenciar. Na realidade, essas 

funções gerenciais, como planejamento, organização e controle, praricamente não rece

bem atenção. A empresa necessita de um iníluxo de pessoas externas para a administra· 

ção, que dêem menos atenção ao aspecto técnico e mais ao lado gerencial. 

Questões 

1. Como essos conclusões se encoixom no lilosolio administrativo de Foyol? 

2. É comum que os gerentes despendom mois tempo no lodo técnico do que no administrativo 
do trabalho? Explique. 

3. Como esses problemas podem ser resolvidos? 
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Sumário do capítulo 

As origens da burocracia "' 

Os estudos de Weber "' 

A teoria da autoridade "' 

As funções da burocracia "' 

As disfunções e os modelos da burocracia "' 

Conringências da burocracia ... 

Críticas e reformulações referentes à burocracia "' 

Relação enrrc as teorias clássicas "' 

Objetivos de aprendizagem 

O estudo deste capítulo torna o leitor capacitado a: 

.. Interpretar e explicar a visão de \Veber sobre a burocracia e suas características. 

.. Definir autoridade e poder e seus ripos puros. 

.. Descrever ru; funções, as disfunções e os modelos da burocracia. 

.. Avaliar as críticas e as reformulações proposras à burocracia de \Veber. 
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lntroducão , 

A Burocracia, a Teoria Ad1ninistrariva e a Adminisrração Científica são crês correntes da 

perspectiva clássica; nessas correntes, as organizações têm sido vistas, em larga escala, con10 

estruturas 1necanicistas. Surpreendente1nente, essas três escolas de teorias adn1inistrativas 

dcsenvolverain-sc de maneira independente. 

Os fundadores da ad1ninistração foram quase todos engenheiros e industriais interessados 

na concepção da adnunisttação con10 'ciência e técnica', usando principal1nente a n1ate1náti· 

ca e a engenharia como base das especulações e ações, ou era1n estudiosos preocupados co1n 

aspectos específicos do t rabalho industrial, especialmente co1n suas conseqüências psicofísi· 

cas e econômicas. Fayol talvez tenha sido U1na exceção a essa regra, ein virtude de sua visão 

da administração coino função geral; entretanto, ele não cogitou suas implicações sociais, 

dentro da estratégia do siste1na aberto, ne1n poderia cê-lo feito, e1n fu nção da situação con

juntural da época em que viveu. 

As origens da burocracia 
A ad1ninistração burocrática se originou na Europa no início do século XX, co1no al

ternativa às teorias conhecidas, visto que buscava a racionalidade técnica requerida para 

projetar e constru ir u1n sistema administrativo baseado no estudo exato dos tipos de rela

cionainentos hu1nanos necessários para expandir a produtividade. 

A escola da burocracia abriu u1na nova visão na perspectiva administrativa, introdu· 

zindo o estudo de seu aspecto institucional, partindo da ciência política, do d ireito e da 

sociologia. Desse modo, co1npletou o escopo da natureza da administração, fornecendo-lhe 

o co1nplen1ento necessário à consolidação da doutrina clássica, propondo u1n 1nodelo de 

aplicação e co1nparação. 

As concepções da burocracia tiverain influência fundamental no estudo d a administra· 

ção pública, que constitui o campo lógico e natural de aplicação dessas concepções. Mas 

não é só nas repartições governan1entais que o fenômeno burocrático se 1nanifesta. Todos 

os tipos de atividades administrativas utilizam a burocracia, isto é, o trabalho baseado etn 

papéis e docu1nentos movimentados em seqüência contínua entre as várias unidades com

ponentes da estrutura organizacional. 

A Teoria da Burocracia se originou ra1nbé1n da necessidade de organização das en1presas, 

que crescia1n em ta1nanho e co1n plexidade de operação. Era necessário un1 modelo de or· 

gan ização racional que abrangesse m.uitas variáveis envolvidas e também o comportamento 

dos participantes, aplicável não só à fábrica, 1nas a todas as áreas e fonnas de atividades das 

en1presas. 

O enfoque das Teorias da Adn1inistração Científica e Ad1ninistrativa era inco1npleto, e a 

Teoria das Relações Hu1nanas (desenvolvida no Capítulo 8) , oponente a ambas, w1npouco 

possibilitou urna abordage1n global e integrada da organização. 
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Burocracias são encontradas na polít ica, na religião, nos negócios, no 1nilitarismo, na 

educação e em muitas outras organizações. A burocracia co1no fonna de organização das 

atividades humanas é muito antiga; entretanto, co1no teoria desenvolvida, con1 objetivos 
específicos, só surgiu con1 Max Weber. 

Do ponto de visto do perspectiva clóssico, uma orgonizoçõo é o 

estruturo de relacionamentos, poder, objetivos, papéis, 

atividades, comunicações e outros fatores que existem 

quando pessoas trabalham juntos. 

Os estudos de Weber 
Max Weber (1864- 1920) nasceu em Erfu rt, na Turíngia, uma parte da Alemanha que, na 

ocasião, estava sob do1ninação da Prússia. Weber, un1 sociólogo que se notabilizou pela teo

ria das estruturas de autoridade, formou-se em direito e passou quase toda a sua vida como 
professor de universidade. Ele pertenceu a tuna geração de professores alemães liberais, co1n 

preocupações universais. Weber tinha sólida fonnação e1n história, literatura, psicologia, 

teologia, filosofia e filologia, fato co1num a outros eruditos de sua época. 

Quando 1norreu, seus estudos estavam em estado caótico, e nenhun1 de seus trabalhos 

estava d isponível em inglês. \Xfeber nunca produziu un1 trabalho siste1nático integra l e, 1nes

mo Economia e sociedade, seu texto considerado mais i1nportante, foi montado a partir de 

manuscritos frag1nentados se1n un1 plano. 
Na versão e1n língua inglesa, seu melhor trabalho é, ce rtamente, o empírico e histó

rico ensaio T/1e protestant etliic and t/ie spirii of capitalism (A ética protestante e o espírito do 
ca/>italismo) , que foi traduzido pelo sociólogo norte-americano Talcoct Parsons e publi

cado e1n 1930. 
Os escritos de We~r sobre burocracia foran1 publicados em duas d iferentes seções de u1n 

rascunho inco1n pleto de Economia e sociedade. A primei ra parte foi traduzida por Parsons e 
M. Henderson en1 194 7, na seção 3 do livro T/ie tlieory of social and economic orgcmiz;ation (A 
teoria da organização social e económica) . A segunda parte apareceu no livro From Max Weber, 
essays in sociology (De Max Weber, ensaios em sociologia), publicado e1n 1946, de Hans Gerth 

e C. Wright Mills. 

O trabalho de Weber sobre burocracia pennaneceu não reconhecido nos Estados Unidos 

até a década de 1940. Como Fayol, Weber teve de esperar até que as condições culturais 

criasse1n a necessidade de pensar em tennos de teoria. 
Como as organizações cresceram e1n ta1nanho e e1n complexidade, a procura por uma 

teoria de organizações apontou para Max \Xleber e seu 1nodelo burocrático. Seus estudos e 

trabalhos correram cronologicamente paralelos aos de Henri Fayol e de Frederick Taylor. 
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A burocracia de Weber 

O estudo sisten1ático da burocracia foi feito por Weber, que concebeu o que seria a bu

rocracia idea l. Algu1nas características da burocracia ideal já existiam em muitas organiza

ções, séculos atrás. Seus estudos procuravan1 estabelecer estrutura, estabilidade e ordern às 

organizações por 1neio de urna hierarquia integrada de atividades especializadas, definidas 

por regras sistemáticas. 

Longe de sere1n inflexíveis, as burocracias fora1n estabelecidas para oferecer o 1neio n1ais 

eficiente de obter o t rabalho feito. Cada funcionário defin iria precisamente sua atividade 

e a relação co1n outras atividades. Burocratas e rain os gerentes habilidosos que faziam as 

organizações funcionar. 

Como concebida originalmente, a burocracia tinha as seguintes características: 

1. Divisão de trabalho: os atividades são desmembradas em tarefas simples, de tal modo 

que qualquer pessoa, de qualquer tipo de organização, poderia se tornar especializada 

em um tempo mínimo; o especialização faz a trabalho humano intercambiável, o que 

contribui grandemente paro a eficiência organizacional. Cada posição tem claramente 

definidas as responsabilidades e a delegação de autoridade competentes. 

2. Hierarquia de autoridade: posições ou empregados são organizados de modo a formar 

a hierarquia (cadeia de comando) na qual a organização está estruturada. Cada posição 

nessa hierarquia contém responsabilidades e deveres específicos, bem como privilégios. 

3. Racionalidade: todos os membros da organização são selecionados com base na quali

ficação técnico paro um desempenha adequado; as promoções ocorrem por desempenho e 

capacitação técnica (mérito). Um esforço consciente é feito para adequar o desempenho do 

trabalho às qualificações da funcionário e/ou candidato, independentemente das caracte

rísticas de raça, sexo, religião ou classe social deste. O critério-guia deveria ser simplesmen

te o grau de adequação do potencial do empregado em termos de educação, treinamento, 

conhecimento e habilidade para desempenhar o atividade em uma organização. 

4 . Regras e padrões: as decisões gerenciais são guiadas por regras, disciplina e contro

les, relacionadas à conduta das deveres oficiais, aplicados de forma impessoal tanto aos 

empregados do organização como aos clientes foro dela. 

5. Compromisso profissional: os administradores trabalham por solários fixos e não 

são os donos dos negócios que administram; os gerentes são treinados para as atividades 

administrativos visando a melhor qualificação para o alcance do eficiência organizacio

nal e para a controle das atividades dos empregadas nesse mesmo sentido. 

6 . Registros escritos: com o objetiva de estabelecer continuidade organizacional e com 

o propósito de alcançar uniformidade de ação, as burocracias mantêm registros, elabora· 

dos paro detalhamento das transações da organização. 

7. Impessoalidade: as regras e os procedimentos são aplicados de modo uniforme e impar

cial; todos os funcionários são avaliados de acordo com regras objetivas, de tal modo que não 

se permito ao superior considerações pessoais ou emocionais poro 'colorir' as avaliações. 
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Essas são as características apresentadas pelas organizações que Weber estudou. Entre

tanto, mais do que a análise dessas organizações, Weber propôs um modelo analít ico de 

organizações. 

A teoria da autoridade 
Uma das concepções básicas ele Weber é sua teoria da atuoridade {ou esrrutura da autori

dade), tainbén1 conhecida con10 o siste1na de controle social, que faz parte dos estudos das 

organizações formais. 

Weber distingue o conceito de aucoridade em confronto co1n outras formas de inAuência, 

isto é, com o poder e co1n a />ersuasão: 

1. Poder: é o probabilidade de o indivíduo executor suo vontade apesar dos resistências 

opostos. O poder inclui o controle do situação, mediante ameaças ou coações, ou por meio 

do manipulação dos condições de modo o obter obediência; poder não é autoridade. 

2. Persuasão: é o faculdade de o individuo influenciar o decisão ou ação de outro, me

diante o razão, o lógico e o argumentação. 

Para Weber, a essência da autoridade é que as ordens ou decisões são obedecidas volun

tariamente, porque a fonte de onde elas e1nana1n é considerada legitima e porque envolve 

a prévia suspensão do julgan1ento da sua natureza. Cada indivíduo deve se dirigir à pessoa 

i111ed iata1nente acüna na hierarquia. A autoridade do indivíduo, e1n u1na burocracia, re
pousa no cargo e não na pessoa que o ocupa. A Figura 6. 1 ilustra a relação entre poder e 

autoridade, os níveis gerenciais e os de1nais empregados. 

F1GURA 6. 1: formo de orgonizoçõo burocrático. ------------------~ 
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Por outro lado, a disposição do subordinado de obedecer à orde1n do superior resu lta, 

conforme Blau e Scott, das repressões ou sanções sociais que o grupo desse subordinado 

pode exercer sobre ele. Para \Veber, a autoridade apresenta os seguintes diferenciais: 

"' corocteri zo·se por implicor obediêncio voluntário {não por cooção); 

"' corocteri zo-se por ser legítimo e lego!; 

"' implico 'suspensão ontecipodo do julgomento, pelo subordinodo', do ordem recebido; 

"' é induzido pelo grupo. 

Segundo Weber, a autoridade legíti1na apresenta três tipos 'puros' ou 'ideais', que depcn

de1n da natu reza da sociedade e1n que se aplica . São eles: 

"' Autoridade tradicional: resultante de uma ordem social sagrado e eterno, baseado 

no direito divino, no tradição cultural, no heronço. As sociedades que se valem deste tipo 

de outoridode são o tri bo, o clã, os sociedodes medievois, o fomílio. 

"' Autoridade carismática : resultonte do rejeição à trodição e centro o ordem sociol 

vigente, concentrado no aceitação de uma 'ordem' encornado em uma pessoa; o autorida

de tem troços místicos, orbitrórios e personolísticos. O tipo de sociedade que se vole desta 

a utoridade são os partidos políticos, os grupos revolucionários, os grupos religiosos. 

"' Autoridade racional: baseado em normas sociais, administrados pelo meritocrocio, 

com troços impessoais, técnicos e racionais. O tipo de sociedade em que esta autoridade 

predomino são os exércitos, o odministroção público e os empresos. A outoridode racio

nal é também denominodo legal ou burocrático. 

Na especificação do fenôn1eno burocrático, Weber foi 1nais descritivo do que prescritivo, 

isto é, mais relatou faros ocorridos nas sociedades modernas do que emit iu receitas de con10 

elas deveriain ser. 

A ad1ninistração burocrática significa, fundamental1nente, o exercício do cont role con1 

base no conhecimento. Este é o aspecto da administração burocrática que a faz especifica

mente racional. 

As funções da burocracia 
A burocracia estabelece funções poderosas, muitas vezes vistas como vantagens nas or

ganizações. Essas funções inclue1n: 

"' Especialização: objetivo o crescimento do produtividade. Nos métodos modernos de 

trabalho, um indivíduo pode se torna r 'conhecedor' de apenas poucos linhas de trabalho. 

A burocracia permite especializá-lo nas á reas em que é habilidoso. As pessoas, em cada 

posição, são competentes no tratamento dos detalhes desso posição. 
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... Estrutura: objetivo dor formo ou conteúdo à organização. Existe uma hierarquia de co

mando, de responsabilidade em cada nível, para os a tividades dos unidades subordinados. 

A estrutura provê um relacionamento lógico de atividades. A estrutura é a característica cen

tral do Teoria Clássica, e a burocracia trato do descrição de suas potenciais vantagens. 

"' Previsibilidade: objetivo estabelecer o efeito de estabilização do experiência válido; 

as regras, os regulamentos, a estrutura, os aspectos profissionais e outros elementos da 

burocracia capacitam o previsibilidade e o estabilidade poro uma organizaçõo. "A bu· 

rocrocio produz certeza e uma espécie de ordem dentro de uma sociedade anárquico, 

racionalizando relações humanas que, de outra modo, seriam irracionais e acidentais."' 

... Racionalidade: procura estabelecer julgamentos de acordo com o objetivo, aceitos por 

critérios gerais. A racionalidade procuro evitar julgamentos por capricho, prestígio ou extra· 

vagância. De acordo com Weber, uma organização racional "baseia-se no crença, no lega

lidade de padrões de regras normativas e no direito daqueles colocados como autoridade, 

sob essas regras, poro exercer o comondo"2. A singularidade de uma organização racional 

é o simples consideração de quem vai fazer o trabalho melhor, julgado em bases impessoais. 

A racionalidade enfatiza a razão objetivo, mais do que a emoção pessoal ou a opinião. 

"' Democracia: objetivo estabelecer a competência como o único base para a alcance e 

a manutenção de um cargo; a habilidade do individuo define tudo. Como o oportunidade 

de treinar, de aplicar e de ser selecionado para um cargo é aberta o qualquer pessoa, 

um grau significativo de democracia é alcançado. A burocracia pode contribuir para a 

democracia com suas políticas objetivos internas. Todavia, o mesmo burocracia, quando 

visto de um outro enfoque, pode trabalha r contra o democracia. 

Para Weber, burocracia não era ' regra·impedin1ento' que provocasse a ineficiência co1no 

o tern10 é entendido, na versão atual: 

A experiência tende universalmente a mostrar que o tipo de administração de organizaçáo 

puramente burocrático é, do ponto de vista puramente técnico, capaz de alcançar o mais alto 

grau de eficiência e é, neste sentido, formalmente o meio mais racional de levar a efeito um 

controle imperativo sobre os seres humanos.1 

As disfuncões e os modelos da burocracia , 

Max \Xleber não teria previsto e isolado as conseqüências i1nprevistas da burocracia, 

segundo Peter Blau (1918-2002) e Richard Scott (1932-), no livro Organizações fonnais 
(publicado inicial mente e1n 1962), apresentando tuna forma idealizada en1 que apenas 

transpareciam as virtudes do sistema. Weber teria ignorado a organização inforinal que pro

duz e an1plia as ineficiências. Blau e Scott tainbém critica1n a ênfase excessiva de Weber na 

disciplina burocrática en1 detri1nento da especialização e das co1npetências técnicas. (Sabe

se que os executivos de linha ne1n sempre são os 1nais qualificados para to1nar boas decisões 

que e nvolvam conhecimento técnico.) 
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As conseqüências não previstas por Weber recrudesce1n a tendência para aplicar o me

canis1no de conu·ole, co1no mostrado na Figura 6.2.4 

O modelo da n1áquina, referido na Figura 6.3, é a visão de tratar os indivíduos como 
1náquinas, postura da Teoria da Administração Científica de Taylor e da Teoria Administra

tiva de Fayol. Weber, todavia, e1n 1nuiros aspectos, ultrapassou esse 1nodelo, qualificando o 

relacionamento entre o funcionário e a organização. 

A burocracia de Weber sofre ainda a restrição de in1pedir o que se constitufa en1 sua 

principal vantagem, ou seja, a eficiência, pois tende ao fonnalismo excessivo e à desperso

nalização. Robert K. Merton5 denonlinou as conseqüências in1previstas que levain à inefi

ciência de dilfunções da burocracia, designando, assi1n, as anomalias de fu ncionamento do 
processo de Weber. 

Essas disfunções, basicainenre, são: 

"' maior internalização das diretrizes: as normas, as procedimentos e as regras pas

sam a se transformar de 'meios' em 'objetivos'; 

"' maior despersonalização nos relacionamentos: o caráter impessoal é observado 

pela ênfase nos cargos, e não nas pessoas que os ocupam; 

"' hierarquia como base do processo decisorial: as decisões sõo tomadas por quem oc1.1-

po o posto hierárquico mais oito, mesmo que não saiba nodo a respeito do problema tratado; 

"' formalismo e conformidade às rotinas: existe o necessidade de documentar e for

malizar as comunicações e o extremo devoção a normas e procedimentos, para garantir 

que seja leito aquilo que Foi determinado. 

F IGURA 6 2 · M d lo ge 1 do b roe o a • • o e ro u r CI . 
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O modelo burocrático de Merton 

Robert K. Merton (1910-2003) apresentou um modelo de burocracia que representa 

u1n conjunto bastante complexo de relações, que se estabelece1n entre un1 nú1nero relativa
mente grande de variáveis, con10 n1ostrado na Figura 6.3.~ 

O sistema proposto por Merton começa com a exigência de controle na organização, O, 
imposta pela autoridade superior; essa exigência toma a forina de ênfase mais acentuada 

na confiança do con1porta1nento na organização (isto é, na previsibilidade e no controle 

do comportainento}, 0 . A hierarqu ização como base para o processo de tomada de deci

são, a despersonalização nos relacionanientos e a obediência às normas provocain uma 

rigidez de comportamento e un1 aun1ento da propensão dos membros da organização a 
se defenderem mutuamente contra pressões externas, 0 ; esses fato res em 0 provocain 

a justificativa da ação individua l, O, e elevam o grau de dificu ldade con1 os clientes da 

organização, 0 , obstaculizando seu atendi1nento a contento, que é o maior objetivo de 

praticamente todas as organizações. Por sua vez, a própria insatisfação dos c li.entes pode 

incren1entar a rigidez de co1nporcan1ento, pela pressão nos níve is inferiores, o que tende 

a fazer con1 que se acentue a necessidade de defesa da ação individual, O, que reforça a 

ênfase na confiança no comportamento, a, co1no conseqüência das sugestôes feitas pelas 
partes (clientes ou funcionários). 

FIGURA 6 3· O modelo b rocrófco s'mpl'f'codo de Merton • • u 1 1 1 1 . 
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O modelo burocrático de Selznick 

Philip Selznick (1919-}, sociólogo e professor na Universidade de Berkeley, na Califór

nia, propôs um outro modelo, en1 que destaca a delegação de cnuoridade. Selznick pretende 
mostrar co1no o e1nprego da delegação gera u111a série de conseqüências i111previstas. Ele 

de1nonstra, tainbém, que essas conseqüências vêm de proble1nas ligados à 1nanutenção de 

sisten1as alta1nente interl igados, ele relações interpessoais. 

O 1nodelo de Selznick, representado pela Figura 6.4,7 pode ser explicado objetiva1nente 

do seguinte 1nodo: Selznick con1eça con1 a exigência de controle por parte da alta direção 

da organização, cujo resultado é a instituição progressiva da delegação de autoridade, O; 
essa delegação acarreta diversas conseqüências i1nediacas, cais como o au1nenco do grau 
de treina1nento en1 assuntos especializados, 0 , que, por restringir a atenção a u1n nún1ero 

relativamente pequeno de proble1nas, aprofunda a experiência nessas áreas li1nitadas e au-

1nenca a capacidade do funcionário de lidar co1n tais problemas. Ao 1nes1110 cen1po, poré1n, 

FIGURA 6 4· O modelo b roe ót'co 'mpl 'f'codo de Sei 'ck • • u r J S I J J ZOJ . 
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nota-se que a delegação resulta cm depanainentalização e maior d ivisão de interesses entre 
as subunidades da organização, 9 (isto é, os departamentos, a be1n de sua manutenção, 

colocam a dedicação mais a seus objetivos próprios do que à contribuição para o progra1na 
total}; a divisão de interesses al1tnenta o conflito entre as subunidades da organização, o 
que é notado pelo teor das decisões to1nadas, O, que fica cada vez 1nais na dependência de 

considerações de estratégia interna, principal1nentc quando a internalização dos objetivos 
da organização pelos participantes é pequena. E1n conseqüência, 0 au1nenra a diferença 

entre os objetivos da organização e suas rea lizações, o que resulta e1n mais delegação, O. A 
luta pelo controle não só afeta o teor das decisões, mas causa 1naior produção de ideologias 
departan1entais (cada departamento procura adaptar suas políticas à doutrina oficial da 

organização a fitn de legitimar as suas pretensões}, o que aumenta, dentro da subunidade, a 
internalização de subobjetivos pelos participantes, 0 . Evidentemente, a inrernalização de 

subobjetivos depende da operacionalidade dos objetivos da organização, O (isto é, o grau 
em que seja possível observar e verificar quão bem os objetivos estarão sendo realizados). 
Variações na operacionalidade dos objetivos da organização afetatn o conteúdo das decisões 

diárias, O, e assi1n, rainbén1, o grau de inrernalização dos objetivos da subunidade. 

O modelo burocrático de Gouldner 

Outro estudioso do processo burocrático, Alvin W Gouldner ( l 920- 1981), u1n soció

logo norte-americano e professor da Universidade de Illinois, realizou pesquisas que lhe 

permitiram concluir que existe 111na variedade de diferentes graus de burocratização, e não 
utn único 1nodelo de burocracia. Ele apresentou um 1nodelo sitnples, conforme a Figura 6.5,5 

que, entretanto, conré1n os aspectos principais dos 1nodelos de Merron e de Selznick. 

Con10 Merron, Gouldner se ocupa das conseqüências que as diretrizes administrativas têtn 

para a 1nanutenção da estrutura organizacional. Do n1esmo 1nodo que Merton e Selznick, ele 

procurou demonstrar con10 u1na técnica de controle destinada a manter o equilíbrio de u1u sub

sistema perturba o equilíbrio do sistema 1naior, do que resulta um feedback sobre o subsistema. 

No n1odelo de Gouldner, a adoção de direr.rizcs gerais e impessoais, O, regulando os 

processos de trabalho, constitui parte da solução para a questão do controle exigido pela 
alta direção; uma conseqüência dessas diretrizes é a dinünuição da visibilidade das relações 

de poder, 0 , no grupo. Há un1a interação enrre a visibilidade das diferenças de autoridade 

no grupo de trabalho e o grau em que se acred ita que os princípios da igualdade afetem a 

legirinlidadc do papel da supervisão. Isso afeta o nível de tensão interpessoal, 9 , dentro do 

grupo de trabalho. 

A sobrevivência do grupo de trabalho con10 unidade operacional é fortetnente favore

cida pelo estabelecimento de diretrizes gerais, faro que, por sua vez, recrudesce a adoção 
dessas diretrizes. 

As nonnas de trabalho produze1n nos 1uen1bros das organizações evocações n1aiores do 

que pretendian1 os altos dirigentes, o que pode ser notado pela definição de comportamento 
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FtGURA 6 S· O modelo burocrórco simplifcodo de Gouldner . • 1 1 
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inacei tável, que amplia o conhecitnento dos padrões 1níni1nos ace itáveis, O. A especifica· 

ção de u1n nível 1nínin10 de co1nportamento pennissível, conjugada co111 o baixo grau de 
internalização dos objetivos da organização, aumenta a disparidade enrre meras e realiza

ção, 0 , nivelando o con1porta111ento no ponto 111ínimo. O desempenho no ponto míni1no 

é considerado pelos superiores hierárqu icos co1no fracasso, e a resposta a isso é o rigor da 

supervisão, 0 , no grupo de t rabalho (resposta esta baseada no n1odelo 'máquina' do com

porta1nento h umano: baixa produção exige inspeção e controle 1nais detalhados sobre as 

atividades da 'máquina') . 
A supervisão rigorosa, por sua vez, aun1enta a visibilidade das relações de poder na orga

nização, a, e eleva O llfvel de tensão no grupo de trabalho, 9 . 
Os 1nodelos escudados, de modo simplificado, deixatn algu1nas d(1vidas: 

I> Por que o reoção do chefio é o supervisão quondo hó diferenço entre os objetivos do 

orgonizoção e suo reolizoção no modelo de Gouldner? 

I> Tonto nos modelos de Merton e de Selznick como no de Gouldner, oté que ponto essos 

hipóteses estarão confirmados experimenta lmente? 

I> Como resolver os conseqüências disfuncionois p rovocados pelo delegação no realização 

dos objetivos o rgonizocionois do modelo de Selznick? 

Esses aspectos não fora111 sarisfatoria111ence resolvidos pelos estudiosos do assunto . 
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Contingências da burocracia 
Para muitos teóricos de organizações, as características burocráticas são apropriadas para 

grandes en1presas. Em geral, os estudiosos interessados na influência do tnmanho (número 

total de e1npregados) nas características organizacionais centrara1n-se nas d imensões buro

cráticas de formalização, especicilização, padronização e centwllização: 

li> formalização refere-se ao nível de documentação escrito, incluindo procedimentos, de5' 

crição de cargos, regulamentos e manuais de políticos; 

li> especialização é o gro u em que os atividades organizacionais são divididos em tarefas 

separados; à medido que o especialização aumento, diminui o gomo de trabalho realiza

do pelos empregados; 

I> padronização é o extensão em que atividades semelhantes do trabalho são realizados 

de maneiro uniforme; em uma organização altamente padronizado, os atividades são 

prescritos em grande detalhe, de tal modo que se espero que empregados em cargos 

similares realizem trabalho de modo igual; 

li> centralização refere-se ao ponto geométrico do tomado de decisão; quanto maior o 

centralização, mais os decisões são tomados no cúpula e os níveis inferiores são respon

sáveis por realizar essas decisões; q uando estas são tomados nos níveis mois baixos do 

hierarquia, o orgonizoção torno·se descentralizado. 

Os estudiosos e teóricos argu1nenta1n que, logo que as organizações cresce1n em tatnanho, 

elas tê111 de controlar e coordenar as atividades e o trabalho de grande nú1nero de en1pregados, 

com supervisão pessoal de seu co1nporcamento bastante cara. A burocratização permite que a 

organização reduza os custos dessa coordenação. Posto de outra 1naneira, alto grau de fonuali

zação, de especialização e de padronização pennite a descentralização da tomada de decisão e 

substitui a supervisão pessoal como mecanismo de coordenação. Assitn , grandes organ izações 

estão associadas a altos níveis de burocracia, isto é, assun1e1n dimensões burocrálicas. , 
E muito comun1 a associação da burocracia às grandes organ izações, o que de certo 

1nodo não é irreal, por causa das exigências do sistema. 

Em organizações pequenas, os proced itnentos são d iferentes, e algu1nas coisas são con

seguidas em bases casuais. As principais diferenças ent re grandes e pequenas organizações 

são 1n ostradas a segu i<. 

O rganizações de grande porte estão associadas c.0111: 

1. número crescente de níveis gerencia is (complexidade vertical!; 

2. grande número de atividades e departamentos [complexidade horizontal! ; 

3. crescente especiolizaçõo de habilidades e funções; 

4. grande formalização; 

5. grande descentralização, pelo delegação; 
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6 . porcentagem pequena de administradores de cúpula; 

7 . grande porcentagem de técnicas e pro fi ssionais de staff [pessoal de apoio); 

8. grande quantidade de comunicações e documentos escritos. 

U1n ponto importante a ser considerado é que o tamanho não causa essas variáveis por si 

só. As organizações cresce1n em ta1nanho, e por isso as características burocráticas rende1n 
a se influenciar 111utuamente, bem como a ser influenciadas pelo tamanho. 

A Figura 6.69 ilustra diversas relações encre as variáveis burocráticas e mostra que o 

cresciJncnro ccn1 impacto direto na divisão do trabalho e na autoridade de hierarquia. A 

div isão cio trabalho requer maior supervisão e coordenação para assegurar que as d iversas 

partes trabalhe1n juntas. 

Os nluitos níveis de hierarquia de autoridade conduzem à n1aior descentralização por 

causa da sobrecarga do pessoal do topo. Por sua vez, a descentralização eleva a formalização, 
que é u1n substituto para a supervisão de pessoal, e ajuda a prover uniíorinidade e padroni· 

zação na organização. 

A crescente divisão do trabalho tan1bén1conduza1naior suporte por parte do staff, cujos 

trabalhos não estão separados do núcleo técn ico. Forn1alização e descentralização redu

zem a necessidade de administradores de topo. As regras to1nam o lugar da supervisão de 

F1GURA 6 .6 : Relação enlre o tomonho e demais elementos do estruturo burocrático. -----~ 
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pessoal, e a média gerência assu1ne o encargo da to1nada de decisão. Tamanho é, assim, a 

1naior causa da burocracia organizacional, mas de manei ra mais preferivelmente complexa. 

Características burocráticas também infl11enciani wnas às outras, ele tal moclo que grandes organi
zações tornam-se burocráticas com diversas dimensões. 

Um ponto importonte acerco do relação entre os características 

ilustrados no Figuro 6 .6 é que a burocracia copocita gerentes o 

coordenor e controlar grandes orgonizoções, o que represento 

umo grande vantagem. Essas característicos reforçam-se 

mutuamente, de modo que os gerentes mois altos 

podem dirigir centenas de funcionários. 

O ta1nanho influencia o nível de burocracia nas organizações, 1nas existem alguns 1nitos 

e a evidência de sua refutação, que serão vistos a seguir. 

O tern10 burocracia evoca associação com ineficiência (não fazer o trabalho da melhor 

maneira) e co1n muitas coisas de que as pessoas não gostan1 en1 grandes organizações. O uso 
popular do tern10 é diferente da proposição teórica de Weber. Todavia, escritores populares 

in1portantes rên1 satirizado a burocracia propagando 1niros que o trabalho c ientífico siste-

1nárico tem refurado. 

Serão citadas apenas duas correntes de trabalho, que exanlinaram a relação entre taiua

nho e burocracia. A prin1eira sugere que o crescin1ento organizacional leva à ineficiência 

administrativa; a segunda, que a crescente burocratização atualmente leva a n1elhores de

se1npenhos co1n o cresci1nento organizacional. 

a) A burocracia e a eficiência administrativa 

Estudiosos têm analisado configurações pessoais de sistemas administrativos, cléricos e 

de sraff profissional e1n escolas, igrejas, hospitais, agências de en1pregos e outros negócios. 

Esses estudos conduze1n à conclusão de que a relação entre alta ad1ninistração e total dos 

empregados é atualmente menor do que era antes nas grandes organizações. Estas tê1n 

grandes departa1nentos, n1ais regulamentos e un1a grande divisão do trabalho, o que requer 
1nenos supervisão da cúpula. 

Em 1957, C. Norrhcote Parkinson publicou tun livro no qual dizia que "o trabalho se 

expande no sentido de ocupar o ten1po disponível", o que ficou conhecido como a Lei de 

Parkinson. O livro foi uma sátira à burocracia proliferante nas grandes organizações. Esse 

autor argumentou que os administ<adores estava1n motivados a Humentar o nún1ero de 

subord inados por várias razões, inclusive de status. O livro de Parkinson pretendeu retratar 

as grandes o rganizações como ineficientes. Pesquiseis sistemáticas não dão suscenwçâo a 1ais 
argumentos satíricos sobre burocratizaçâo. 
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b) A burocracia e o desempenho10 

Un1a segunda crítica popular con1 relação às burocracias é que elas e1nbaraça1n empre
gados e clientes e1n tuna papelada e são inerente1nenre ineficientes. 

U1n pesquisador, John Child, investigou especi ficamente a questão de a crescente buro
cracia levar a um fraco dese1npenho, expresso em termos de lucro e outros indicadores eco
nô1nicos de desempenho, e1n empresas de negócios na Inglaterra. Child 1nediu as caracte
rísticas burocráticas e o ta1nanho e1n tennos de e1npregados das organizações e descobriu 
que, à medida que as organizações cresciain, 1nais alto dese1npenho estava associado a mais 
altos níveis de burocratização. 

Organizações que crcsciain, n1as permanecian1 'infonnais', tinham desempenho inferior 
àquelas que adotavain características burocráticas. Entretanto, organizações pequenas ti
nham dese1npenho 1nelhor se fosse1n n1enos burocratizadas. 

Organizações de grande desempenho adotavam a burocracia e1n uma relação 1nais rápida, 
quando crescia1n, do que aquelas de baixo dese1npenho. Caindo o cresci.Jnento, deveria vir a 
burocracia, 1nas Chüd notou, ta1nbé1n, que as corporações de alto dese1npenho e1n a1nbientes 
dinâmicos adotavain a burocracia e1n U1na relação menor do que aquelas em períodos estáveis. 

"Em ambiente d inâmica, um balanceamento deve ser 

encontrado entre a burocracia da tamanha e a sensibilidade 

para a mudança." Assim, fica clara que tamanha nâo é 

a única fator que determina a forma mais eficaz de 

burocracia da organização; fatores outras, cama o 

ambiente geral, também cantam. 

Críticas e reformulacões referentes à burocracia , 

As críticas aos princípios burocráticos baseian1-se na diferença entre os conceitos teóri
cos e as aplicações (situações práticas) . Responsabilidades claras no trabalho, regras-padrão 
e seleção e/ou pro1noção de acordo com a competência são jusras, eficientes e racionais, mas 
são 1nuito difíceis de ser colocadas en1 prática e não se adapta1n be1n a rápidas 1nudanças e 
condições incertas do ambiente. As características burocráticas tiram a iniciativa dos em
pregados e limitam a flexibilidade organizacional. 

Severas crfricas tê1n sido estabelecidas com relação ao conceito de burocracia de \Veber, 
pelo número de desvantagens que ocasiona, tais co1no: 

li> a ênfase exagerada nas regras e nos procedimentos, a manutenção de registros e papela

da, que podem se tornar mais importantes, por si mesmas, cama um meio da que as fins; 

li> os executivas podem desenvolver uma dependência do status burocrático, dos símbolos e 

das regras; 
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.. o inicia tiva pode ser sufocado e, quando o situação não estiver coberto por um conjunto 

de regras, ou procedimentos, existirá uma falto de flexibilidade ou adaptação às c ircuns

tâncias mutantes; 

'" os suposições e os responsobilidodes no orgonizoçõo podem levar oo comportamento bu

rocrático oficioso; existe também o tendência de ocultar os procedimentos administrativos 

dos estranhos; 

'" relações impessoois podem levar o comportamentos estereotipados e à falto de sensibili

dade poro os incidentes ou problemas pessoais. 

Em 1966, \Xlarren Bennis, unl dos maiores c ríticos da burocracia, apresentou algumas 

razões para o decl ínio dela . Bennis diz: 

O 'modelo-máquina' burocrático foi desenvolvido como uma reação contra a subjugação pes· 

soai, ncporismo, crueldade e julgamentos caprichosos e subjcrivos que passaram pelas práticas 

gerenciais durante os primeiros anos da Revolução Industrial. 

A burocracia originou-se das necessidades organizacionais de o rdem e precisão, e da de

manda de tratamento imparcial aos trabalhadores. Ela foi uma organização idealmenrc 

criada para os valores da era vitoriana . Hoje, novas formas organizacionais estão surgindo 

diante de nossos olhos. Vou tentar mostrar por que as condições de nosso moderno mundo 

industria li iado vão ocasionar a morte da burocracia. Existem pelo menos quMro <lmeaças 

à burocracia: 

1. Mudança rápida e inesperada: a btirocracia trata eficie11te111ente da roti11a e dos afazeres 

l1u111anos previsí,,eis. 1t1as st1as regras e rigidez são 111al~adaptadas à 111t1cla11ça rápida qt1e o 

ambiente exige. 

2. Crescimento em tamanho: enquanto, na teoria, não existe limite natural para o c resci

mento da pirâmide burocrática, na prática, o e lemento complexidade é quase invariavel

mente introduzido com o grande tamanho. 

3 . Con1plexidade da nioderna tecnologia: as atividades atuais requerem pessoas ele diversi

ficada e altamente especializada competência. Essas muda11ças quebram a velha tendência 

industrial em d ireção a mais e mais pessoas fazendo tarefas simples ou indiferenciadas. 

Crescimento e mudança rápida e crescimento e especialização jogam no fosso a estrutura 

piramidal, que se espera esteja começando a fragmentar. 

4. Uma an1eaça basicamente psicológica, ocorrendo rapidan1ente a partir de uma nlu· 

dança no co111por'ta111eoto gerencial: existe, crei_o eu, l11·11a st..1til, 111as perceptí,rel n1l1dê1n .. 

ça na filosofia que orienta o comportamento gerencial. Um novo conceito de ser humano, 

baseado no conhecimento crescente de necessidades complexas e de mudança; um novo 

conceito de poder baseado cm colaboração e razão; e um novo conceito de valores orga

nizacionais, baseados e1n ideais humanístico-burocráticos.' ' 

Autores e estud iosos modernos tê1n sugerido refonnulações à ad1ninistraçâo burocrá tica 

de Weber. P hi lip S elznick e Alvin Gou ldncr rccla1nam que Weber se preocupou apenas co1n 



e o p í t u 1 o 6 • A Teoria da Burocracia • 161 G 
as relações forma is encre os elemencos da burocracia, ignorando a adminiscração infonnal 
e os fatores humanos e sociais do con1portamenco. Ademais, a ênfase na disciplina buro
crática ofuscava a i1nporcância da especialização e da con1petência técnica, u1ua vez que 
concentrava nas nlâOS do superior todas as decisões, sem o benefício do aconselha1nento e 
da assistência, já propostos por Taylor en1 sua 'supervisão funcional'. 

Outra visão crítica ao modelo de Weber, que se relaciona con1 o apoio ao controle e à certeza 
da previsão do comportamento, foi estabelecida por Robert Merton, que considerou, como con
seqüências, a despersonalização do relaciona1nento, a internalização das diretrizes e o maior uso 
da hierarquização no processo decisório. Tudo isso influiu para rcsulcados ainda mais rigorosos: 

.,. rigidez do comportamento; 

.,. defeso contra pressões externos; 

.,. apego aos regulamentos; 

.,. exibiçõo de sinais de autoridade; 

.,. dificuldade crescente com os clientes. 

Esse últhno aspecto é considerado o resultado 1nais grave, pois significa a esclerose da 
organização, que se fecha às inovações e/ou mudanças e acaba por rejeitar o cliente, que 
deveria ser o alvo 1uaior. 

Peter Blau e Richard Scott julgam que a organização burocrática enfrenta dilemas que 
resultarão necessariamente em 1nudanças em sua estruturação, que são: 

.,. escolher entre os mecanismos controladores e o livre circuloçõo de idéias poro o melhor 

soluçõo dos problemas; 

.,. escolher entre o disciplino rígido do burocracia (que reduz o qualidade técnico do de

cisõo, embora mais eficaz o curto prazo) e o especialização profissional (que significo 

inovação e autoridade plural); 

.,. decidir entre o planejamento administrativo [que minimizo os variáveis e o improvisação, 

impondo comportamento programado) e o livre iniciativa (que crio, obre, liberto, vivifico 

e otuolizo). 

Blau e Scoct alerca1n que os burocratas se apegam aos regulamentos e à letra da lei, 
con1 prejuízos para o público que necessita do trabalho deles. Por causa dessas disfunções, 
o modelo de Weber não se afigura ideal co1no 1neio de alcançar metas. A burocracia serve 
con10 instrumento para a resolução de problemas e assin1 justifica a sua existência. Mas os 
objetivos das organizações não se mantêm estáveis no te1npo, ao concrário, se modificam 
se1upre, o que provoca o deslocamento ou a substitu ição das 1netas. 

Peter Blau denonüna desloca1uento de 1netas à tendência de abandonar a perseguição de 
idéias sociais, com o fim de e1nbarcar em uma política conservativa que valoriza a preserva
ção da organização, e, por subscituição de metas, deseja significar a necessária adaptação da 
organização, con1 o fiin de acompanhar a alteração das necessidades. 
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Willimn G. Scott, inspirado pelo humanismo liberal, pensa que a tendência atual é des

cartar o caráter aurocrático da burocracia, não apenas por puro idealis1no, mas porque, 

con10 disse Warren Bennis: "a democracia nas organizações é inevitável, diante das 1nudan

ças ocorridas na natureza do t rabalho e das pessoas que o executam". 

Ernest Dale considera Weber talvez co1no o primeiro cientista social a discutir o processo 

de estruturar, cuja conseqüência é a organização, ou seja, as pessoas participantes e o inter

relacionamento entre elas. Esse processo de organizar é constituído de: 

... distribuição dos atividades de uma formo lixo, no qual idade de deveres aliciais; 

... construção de uma hierarquia de cargos e de autoridade; 

... preparação de documentos escritos, determinantes do conduto geral do instituição. 

O loto, entretanto, ê que o burocracia se aplico o todos os 

tipos e tamanhos de organizações formais. Seu estudo 

consiste no análise dos estruturas organizacionais formais, 

do comportamento humano dentro dessas estruturas e do poder. 

Relacão entre as teorias clássicas 
' 

A Escola da Ad1ninistração Científica dirigiu o foco para a análise das atividades físicas 

do trabalho, enquanto a Teoria Ad1ninistrariva e a Teoria da Burocracia tinham a ênfase na 

estrutura organizacional e nos processos da organização hu1nana. A administração científi

ca, con1 seus estudos de te1npo e n1ovi1nentos, t rata principahnente das relações do traba

lhador com seu trabalho. Existe ênfase no relaciona1n ento home1n-n1áquina, con1 o objetivo 

de melhorar o desempenho das tarefas de rotina e a produção repetitiva. 

As outras duas escolas estabelecera1n o foco nos relacionamentos da estrutura organiza

cional e nos processos de hon1em a hon1em e em níveis superiores. A Teoria Ad1ninistrativa 

enfarizou os princípios e as funções da ad1nitlisrração, sendo considerada u1na teoria 'do 

topo para a base', bc1n con10 a Escola da Burocracia; já a Teoria da Ad1ninistração Cienrí

fica pode ser pensada, cm um sent ido de co1nparação, como 'da base para o topo'. Todavia, 

existe lima significativa sobreposição entre as três escolas. 

A Escola da Administração Científica defende um estudo detalhado, indutivo, e1npírico 

sobre cada tarefa, para determinar con10 ela poderia ser feita mais eficienten1ente. As teorias 

Adn1inistrativa e da Burocracia são menos e1npíricas, mais axio1náticas ou dedutivas, co1n 

1nodelos prescritivos não necessariainente baseados en1 estudos empfricos particulares. 

As prescrições dessas escolas forain extraídas da experiência ou da observação geral de 

muitas situações. Ao contrário, as determinações da administração científica formn deriva

das de escudos específicos para cada caso. No Quadro 6. 1 está apresentada a essência da 

perspectiva clássica, segundo l-lellriegel, Jackson e Slocuin.11 
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Q UADRO 6 . 1 : Comporoção dos teorias clássicos. 

TAYLOR FAYOL WEBER 

Administracão Científica Teoria Administrativa M odelo Burocrático 

1 Características 1 
... Treinamento em regras e .. Definiçõo dos funções .. Regras 

rotinas odministro tivos .. tmpessoolidode 
.. 'Umo melhor maneiro de .. Divisõo do trobolho ., Divisão do trobolho 

fozer' • Hierarquia .,. Hiera rquia 
.. Motivoçõo financeiro .. Autoridade .. Estruturo do outoridode 
.. Divisão do trobolho .. Eqüidade .. Rocionolidode 

Foco 

1 
.. Empregado li .. Estruturo do odministroçâo li ., Organização todo 

1 

1 Benefícios 1 
.. Produtividade ., Estruturo definido .,. Consistência 

• Eficiência .. Profissionolizoçõo dos .. Eficiência 
papéis gerenciais 

1 Inconvenientes 1 
.. Nõo-consideroçõo dos .. Foco interno .. Rig idez 

necessidades sociais .. Superenfotizoçõo do com- .. Lentidão 
portamento racional dos 
administradores 

Questões para revisão 

1. Cite algumas característicos principais do 
burocracia de Weber. 

2. De acordo com Weber, quois são os três 

tipos legítimos de autoridade? 

3 . Estabeleço o distinção entre poder e per· 

suosõo. 

4 . Quais os funções do burocrocio? Explique-os. 

S. O que são disfunções do burocrocio? 

6 . Quois são os vontogens e os desvantagens 

do burocracia? 
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..,. Estudo de caso 

Você vai se aposentar? 

Há dez anos, Joana resolvet1 se aposen1a1: Havia crabal/1ado durante 31 anos, sendo 
21 em 1m1 banco e em lima empresa de serviços, e cinha os registros desses empregos ein 

sua carteira pro/issio1u1l. Quando escava perto de cumprir o cempo de serviço previsro para 
aposencadoria, Joana foi busca?" infon11ações sobre como deveria procede1; e foi infonnada 
de que, ein seu caso, o processo seria muito rápido, />ais seus doL1 únicos empregos escat1am 

com os Tegistros adequados e a conragem de tempo seria imediata, sem burocracia. Mas 
não foi isso que aconteceu ... 

Ao decidir se aposentar, Joana dirigiu-se a uma das agências da Previdência So
cial. Era preciso fazer un1 agenda1nento do atendimento, acertado para dali a 15 dias. 
No entanto, antes da data prevista, os funcionários da Previdência entraram e1n gre
ve, co1n u1na paral isação que durou rneses. Quando acabou a greve, havia utna série 

de serviços em atraso, e os serviços essenciais foram enrão priorizados, como licença 
gesranre e licença saúde. Joana foi à agência diversas vezes durante sete meses. Já 
estava desolada. Em uma dessas visitas, um dos funcionários da agência lhe n1ostrou 
um cubículo, con1 cerca de quatro 1netros quadrados de área, que continha caixas e 
1nais caixas de processos; o funcionário lhe disse que seu processo era un1 daqueles 
e que não havia data certa para sua análise. O que era un1 sonho esperado acabou 
se transfonnando e1n un1 pesadelo! 

Aconrece que Joana não era 1nulher de 'ficar parada'. Estava se aposentando com 
pouco inais de quarenta anos e tinha qualificação para conseguir outro emprego. 
Assi1n, enquanto esperava pela aposentadoria, Joana con1eçou tuna nova trajetória 
de carreira que havia escolhido para sua nlaturidade. Ao mesmo teinpo em que tra
balhava oito horas por dia e1n tnna empresa de serviços, à noite dava aulas em un1a 
faculdade privada. O novo trabalho lhe exigia 1nuita energia, 1nas ao n1esmo tempo a 
mantinha se1npre atualizada, pois vivia e1n contato com jovens universitários. Con10 
dizia un1 ainigo seu: "Todos os anos os professores ficam tm1 ano mais velhos, mas os 
alunos rêm a 1nesn1a idade!" 

Forain dois anos estafantes, com duas jornadas de trabalho diárias que, so1nadas, 
iam das 8 horas da manhã às 10 horas da noite. Até que, finalinente, Joana recebeu 
uma notificação da Previdência Social de que sua aposentadoria havia sido liberada! 
Após mais algumas visitas à agência, exigência de alguns docu1nentos, preenchimen-
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to de fonnulários e pagaincnto de algu1nas taxas, Joana conseguiu se aposentar. 

Poucos anos 1nais tarde, houve u1na 1nudança nas regras para liberação do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Foi autorizado o saque do Fundo para 

aqueles profissionais que continuaram trabalhando, após se aposentaren1, no 1nes1no 

e1nprego que tinha111 antes. Esta era a situação de Joana, que tinha valores do FGTS 

recolhidos após a aposentadoria e1n seu e1nprego como professora. A possibilidade de 
sacar esse 1nontanre de dinheiro vinha em boa hora, pois ela estava fazendo alguns 

investilnentos e esse dinheiro poderia complementar o valor necessário. 

Entretanto, para efetuar esse saque, Joana deveria d irigir-se a u1na das agências 

da Previdência Social para sol icitar a e1nissão de uma certidão específica para le

vantamento do Fundo. Então, um dia Joana toma coragem e vai a UJna das agências 

próximas à sua casa. Pega U111a senha de atend imento e aguarda sua vez. Trinta e 

cinco minutos 1nais tarde, Joana fica sabendo que poderia ter solicitado o documen
to direrainente eni sua residência, pela Internet. Ela não acredita no que houve! A 

Previdência se 1nodernizara e a burocracia parecia coisa do passado! Entretanto, foi 

informada de que, apesar dessa possibilidade, o documento não seria enütido ünedia

tan1ence: den1oraria 15 dias para chegar à sua residência, pelo corre io. Aliás, Joana 

fica sabendo que outros serviços prestados pela Previdência rambéin poderiam ser 

feitos pela Internet, 1nas para a lguns deles havia necessidade de u1na senha apenas 
liberada pessoalmente ao segurado. Os procedimentos burocráticos, nesses casos, são 

adotados para evitar fraudes no sisce1na. Joana pensa consigo: "Dessa vez a burocra

cia está a favor da gente!" 

Caso elaborado />Or Ana Maria Roux Cesar. 

Fome: http://www.mpas.gov .br/pg_secundarias/servicos.asp (Observação: as informações sobre 
a Previdência Social foran1 retiradas desse site \Veb; o relato, verídico, é parte do depoimento 

de uma pessoa aposentada, cujos dados foram modificados para evitar identificação.) 

Questões 

1. Faço uma pesquiso no site Web do Previdência Social e identifique em quais serviços o 

burocracia ojudo os segurados. Justifique sua resposta. 

2 . Identifique, dentre as empresas prestadoras de serviços com que você entra em contato, 

alguma que tenha estrutura semelhante à do Previdência Social; aponte os pontos fortes e 

fracos dessa estrutura. 

3. Como é o processo de compro de ingressos paro um show ou teatro pela Internet? Hó 

burocracia nesse processo? Justifique suo resposta. 
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Consideracões 
# 

A perspectiva hu1nanística da ad1ninistração teve evolução histórica, ruas seu iní
cio marcante ocorreu na década de 1930, com raízes nos anos 20, principahnente pe
las contribuições pioneiras de Mary Parker Follett, Chester Barnard e Elton Mayo. 

Os estudiosos caracterizam essa fase pelos rnovi1nentos que intitu lam de 'en
foque no ele1nento hu1nano' (psicologia) e de 'enfoque no con1portainento coleti
vo' (sociologia). Esses 1novimentos, em que predo1ninam as doutrinas psicológicas, 
con1 os respectivos estudos de inter-relacionan1e1uos, têrn sido considerados a Es
cola Neoclássica da Administração. 

A teoria desses movi1nentos baseia-se no entendimento de que a Escola Clássica 
enfatiza os princípios e 1nétodos formais da ad1ninistração, e1n u1na concepção em 
que o ser humano era apenas uns dos vários ele1nentos necessários ao alcance da efi
ciência adnlinistrativa - encarada como /)rodurividade e rendimento - e a rnotivação 

. " . ,, . 1naior era econonuca e tecn1ca. 
Por causa da interpretação dos postulados da Escola Clássica e con10 reação ao 

seu espírito mecanicista, nasceu a Escola das Relações Hu1nanas, denominação 
1nais conhecida do moviinento. Essa escola enfatiza o ele1nento humano e as moti
vações de toda espécie e natureza, e não apenas a motivação cconô1nica e técnica; 
as motivações envolvidas iinpele1n, estimulan1 e influencia1n o ele1nento hurnano, 
especialmente as originadas do meio sociocultural, dentro e fora do arnbiente de 
trabalho. 

A sociologia e a psicologia, juntas, passarmn a con1andar o interesse dos estudio
sos da administração das organizações. Várias correntes se destacaran1 nessa Escola 
das Relações Humanas: 

,.. os estudiosos de Howlhorne, cujo nome principal é o de Ellon Moyo; 

,.. o dinômico de grupo, cujo crioçôo é atribuído o Kurt lewin; 

,.. o behoviorismo (comportomenlolismo). cujo nome de maior projeção é Herbert Simon. 

Muitas outras contribuições relevantes fora1n feitas à Escola das Relações Hurna
nas, não classificáveis naquelas três correntes anteriores; adernais, alguns estudiosos 
contribuíra1n para diversas correntes, co1no Kurt Lewin, que tarnbén1 é citado com 
relação ao behavioris1no, e Herbert Simon, que atua tambérn nos can1pos da n1ate-
1nática, da pesquisa operacional, do estruturalismo e da teoria de siste1na. 

Berrratn M. Gross, ao analisar a Escola das Relações Hu1nanas, destaca os seguin
tes no1nes e respectivos aspectos: 



1. Mory Follett: inlegroçõo dinâmico; 

2 . Chester Bornord: responsobilidode executiva; 

3 . Elton Moyo e Fritz Roethlisberger: relações humanos. 

A pcrspecriva humanísrica de adn1inistração aborda, neste trabalho, quatro escolas: 

.,. os Teorias de Transição, de Follett e de Bornord; 

.,. o Escola dos Relações Humanos, de Elton Moya; 

.,. a Escola Comporlomentolisto, de Moslow, Herzberg e likert; 

.,. o Estruturalismo, de Etzioni e de Blou/Scott. 
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Objetivos de aprendizagem 

O escudo desce capítulo torna o leitor capacitado a: 

Sumário do capítulo 

In trodução • 

Mary Parke r Follcrc • 

Chester Irving Barnard • 

.. Explicar as implicações da liberdade e do autocontrole e dos indivíduos nos grupos, na visão 

de Follctt. 

.. Explicar o princípio de grupo. 

.. Definir o que é a lei da situação, segundo Follett. 

.. Explicar o conceito de sistema social cooperativo, de Barnard. 

.. Conhecer os principais aspectos da obra As funções do executiw, de Bamard. 

.. Enrender as críticas aos estudos de Follett e de Barnard. 
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lntroducão , 

Dois estudiosos apresentara1n contribuições significativas ao pensan1ento administrati

vo, an tecipando a con1preensão de con10 a organização fonnal e a parte das relações hu1na· 
nas poderian1 ser integradas. São eles: Mary Parker Follect e Chesce r Barnard. 

Ambos trabalharam a partir dos enfoques da perspectiva clássica e inrroduziran1 novos 

elen1entos no cainpo das relações hu1nanas e na estrutura organizacional. 

Mary Parker Follett 
Nascida em Quincy, no Estado de tvtassachusctts, Mary Parker Follctt (1868-1933) fre

qüentou, em 1898, o Radcl iffe College, u1n anexo de Harvard, e, mais tarde, o Newnha1n 

College, na Universidade de Cambridge, tendo concentrado seus estudos em filosofia, his

tória, política e direito. Ela també1n realizou estudos co1nplen1entares em Paris. 
Desde o início de seus trabalhos educacionais e sociais, em 1891, Mary Follett tentou 

itnple1nentar tuna filosofia de ad1ninistração baseada na tese de que qualquer sociedade du

radoura, produtiva, deveria se fundamentar no reconhcci1ncnto dos desejos n1otivacionais 

do indivíduo do grupo. Ela não foi uma acadêmica convencional; mais do que isso, foi uma 

pensadora política, social e de ad1ninistração, o que originou sua inspiração para os estudos 

no t rabalho social e1n sua cidade natal. 

Cronologica1nente, Mary Follett perte nceu à era da ad1ninistração cientffica. Filosófica 
e intelectualmente, ela foi me1nbro da era do ser social. Tinha 'um pé em cada n1undo' e 

serviu de ligação entre a abordage1n mecanicista da ad1nirüstração científica e a abordagetn 

hu1nanística, antecipando 1nuitas das conclusões dos pesquisadores de Hawthorne. 

O princípio do grupo 

E1n 1920, Mary Follett publicou un1 livro intitulado T/1e 11eiu srare (O estado novo). no qual 

apresentou a seguinte tese: "N6s encontramos o homem verdadeiro somente 11a orga11iz;ação do gn1-
po. As /JCtencialidades do i11dividuo pennanecem até que elas sejam liberadas pela vida do gnJpo". 

O princípio do grupo estava para ser a nova psicologia e foi desenvolvido para substituir as 

velhas idéias de que o indivíduo pensa, sente e age mdependente1nente. Segundo esse prit1-

cípio, Follett concluiu que "a verdade individual é a verdade do grupo" e que "o homem não 

pode ter d ireitos fora da sociedade ou independente da sociedade ou contra a sociedade''. 

Mary Follett continuou a tradição da Escola Chíssica apregoando a existência de princí
pios gerais aplicáveis tanto à indústria corno a qualquer t ipo de organização, tendo-se desta

cado de seus colegas da n1es1na escola por meio de uma abordage1n psicológica que, de certo 

1nodo, antecipava as teorias co1nportainentalisras. Segundo ela, os problemas enfrentados 

pelos gerentes das ind(1strias erain os rnes1nos dos administradores do serviço público: poder, 

controle, participação e confl ito. 
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Follett estava conve ncida de que não houve esforço para introduzir a psicologia na admi

nistração como instrumento de explicação do comp0rtamenr.o hu rnano e para obter melhor 

desempenho dos indivíduos. Em seu estudo, ela propôs d uas questões básicas: 

1. O que se pretende que as pessoas façam? 

2. Como controlar e orienlar cientificamenle a conduta humana no lrabalho? 

Follett foi a primeira estud iosa a analisar a n1otivação hun1ana, partindo de valores in

dividuais e sociais. A adrninistração precisa coinpreender as pessoas, os grupos e a coin u

nidade. A.ssiin, o objetivo da ação ad1nin istrativa é conseguir a integração das pessoas e 

a coordenação de suas atividades. Em sua opinião, a coordenação era o núcleo centra l da 

adtn inistração, e ela chamou a atenção disso p0r 1neio de quatro princípios: 

1. coordenação pelo contato direto entre os diversos níveis na organização; 

2. coordenação do processo de planejamento, que deve envolver os participantes 

desde o início do processo; 

3. coordenação pelos relacionamentos recíprocos, em que todas as portes influen· 

ciom e são influenciados por outros; 

4. coordenação como um processo contínuo, que não deve ter fim, como função 

administrativa nas organizações. 

A lei da situação 

U1n dos aspectos 1nais originais concebidos por Follett foi a lei d(l sicu(lção. Para ela, a 

situação concreta é que governa as o rdens a serem dadas e a atenção que as pessoas darão 
a essas ordens. Devian1 ser afastados ele1nentos subjetivos, tais como vontade pessoal do 

chefe, deixando que a situação deternline o que é cerro e o q ue é errado. Essa lei produziria 

a unidade e a integração do t rabalho {u1na pessoa não deve dar ordens a outra pessoa, mas 

an1bas deve1n concordar e1n receber ordens da situação) . 

Essa idéia 1nodificou o conceito t radicional de liderança; o líder precisa estar consciente 

do grupo no qual t rabalha e deve se preocupar e1n obter a 1nelhor contribuição de cada tun. 

O líder deve forwlecer a coesão do gruj)() mais do que ex/>rimir seu poder pessoal. "O verdadeiro 
líder não te1n seguidores, 1nas pessoas t rabalhando con1 ele", disse Follert. 

Isso tudo se baseava no que ela chamava de /)(lrcnership {parceria): a situação deve ser tal 

que as pessoas cooperem facilmente e de acordo com suas vontades. Para ela, a liderança 

não seria 1nais baseada no poder, 1nas na influência recíproca do líder sobre os liderados e 

destes sobre o líder, no contexto da situação. E1n seu 1nodelo con\porta1nental de controle 

organizacional' (veja a Figura 7. l), o contro le era patrocinado pelo grupo e orientado para 

ele. O autocontrole (AC) era exercido tanto pe los indivíduos como pelos grupos (G), ten

do, con10 resultado, controle e poder con1partilhados {P). 
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F1GURA 7. 1 : Modelo comportomentol de controle de Follett. 

AC p G 

AC Autocontrole 
P Poder com controle comportilhodo 
G Controle grupol 

Follett tinha grande preocupação com o modo como as organizações resolviam os coníli
tos. Ela estabeleceu a hipótese de que qualquer conílito de interesses poderia ser resolvido 
de un1a entre quatro 1naneiras: 

1. o submissão voluntário de um dos lodos; 

2 . o luto e o vitória de um lodo sobre o outro; 

3. um acordo entre os portes; 

4 . o integração dos objetivos/interesses. 

As duas pri1neiras 1naneiras de solução eram inaceitáveis para Follert, porque envolvian1 o uso 
da força ou do poder, para do1ninação. O acordo era inútil porque adiava o assunto e porque Fotlert 
achava que "a verdade não se encontrava entn? os dois lados". A integração envolvia encontrar 
uma solução comum ao problema se1n ter de apelar aos 1neios antigos de do1ninação ou acordo. 

No entanto, a integração, co1no un1 princípio de conduta na solução de confli tos, não 
seria co1npletan1ente eficaz, a não ser que as pessoas repensasse1n seus conceitos de auto• 
ridade e de poder. Aí, Follett sugere o desenvolvimento de 'poder com' em vez de 'poder 
sobre', e da 'co-ação' para substituir a 'coerção'. Isso se aplicava não apenas à empresa, 1nas 
também aos problemas nacionais e internacionais. 

E1n resu1no, os aspectos relevantes da filosofia de Mary Follett que têm sido explorados são: 

... a redução do conflito, por meio de uma integração de interesses; 

... a obediência à lei da situação, poro o integração do trabalho; 

... a elaboração de processos psicológicos básicos, poro o integração dos indiví· 

duos no grupo de trabalho. 

Esses aspectos são necessários para alcançar as 1news por meio de esforços de coordena
ção e controle das atividades organizacionais. 

Follett foi uma filósofa da administração que desenvolveu seus estudos con1 base no 
princípio da associação, que denonilnou 'conceito de grupo', fundamento em que os futuros 
siste1nas industriais seria1n estabelecidos, be1n co1no as abordagens políticas e a ordem acl-
1ninistrativa internacional. 
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Ela acrescentou palavras novas como 'coesão' e 'pensamento e1n grupo' à Escola Com

portamentalisra, mas suas idéias da lei da situação e o conceito de autoridade pela função, 
ben1 con10 o trata1nento psicológico da administração, foram tão originais que levaratn mui
to ten1po para se popularizar entre os estudiosos de administração. Junta1nente cotn a norte
atnericana Lilian M. Gilbreth e a inglesa Joan Woodward, Mary Parker Follett fonnou o trio 
fen1inino 1nais fa1noso da administração até o final dos anos 60. Segundo Stephen Robbins, 
Follett estava um quarto de século adiantada em relação à sua época. 

Críticas aos estudos de Mary Follett 

O trabalho de Follen na esfera da ciência polfrica, junto co1n seu trabalho social prático, 
proveu o novo fu ndamento à sua teorização da ad1ninistração. Em termos filosóficos, isso 
inclui filosofia idealista e psicologia Gestalt. 

Ainda que seus escritos contenham 1nuitos exe1nplos práticos (cuidadosamente seleciona
dos) das vantagens e da racionalidade da cooperação humana sobre os conflitos e os benefícios 
da integração sobre a competição, nenhu1na prova final é oferecida para essas afirmações. 

Posterionnente, ainda que ela proveja reflexos úteis sobre a significação do grupo e do 
papel do trabalho na criação da identidade, Follett não ad1nite o fenõtneno da competição 
entre grupos ou o itnpacro negativo da moderna tecnologia. 

Chester Irving Barnard 
Chester Irving Barnard (1886-1961) nasceu ern Malden, no Estado de Massachusetts, 

tendo ingressado cm Harvard e1n 1906, onde cursou Econo1nia, mas não recebeu o diploma 
por não haver concluído u1na disciplina de laboratório. 

Ele foi um sociólogo de organizações se1n portfólio, que por 1nais de 30 anos trabalhou na 
A1nerican Telephone and Telegraph (AT&T). Atuou rainbé1n, entre outras organizações, 
na Rockfeller Foundation, a qual presidiu por quatro anos. 

Barnard deixou dois livros: T/1e funcLions of tlie exec11tive e Organiz;arion and ma11ageme111., 
publicados pela Harvard University Press, dos quais o pritneiro é a sua obra-prima. Ele não 
esteve ligado ao experi1nento de Hawthorne, desenvolvido e1n outra en1presa do grup0 da 
AT&T, a Western Electric Co1npany, enquanto era presidente da Bell Telephone Co., de 
Nova Jersey, 1nas conviveu con1 El ton Mayo, Fritz Roethlisberger e outras figuras importan
tes da Escola de Relações Hu1nanas. 

Inspirado nas obras de Mayo, Follect e outros, o trabalho de Barnard consistiu na análise 
lógica da estrutura da organização e na aplicação de conceitos sociológicos na adrnmisrração. 

A natureza do sistema social cooperativo 

O trabalho 1nais in1portante de Chester Barnard foi a publicação do livro The f11nc1io11s o[ 
tlte executive (As fun~ões do executivo), en1 1938, que tinha UJna dupla finalidade: 
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.. formular uma teoria de organização e cooperação; 

'" apresentar umo descrição do processo executivo. 

Barnard desenvolveu estudos e teorias de organizações cujo propósito era esthnular o 

exan1e da natureza dos sistemas cooperativos. Certa vez co1nentou: "falhas sociais no decorrer 
da ltistória se deveram a falhas em prover cooperação humana nas organizações formais" . Disse 

ta1nbé1n que "a organização formal é aquele tipo de cooperação entre homens que é consciente, 
deliberado e com propósiro. "1 Pelo exame da organização formal, é possível prover cooperação 

e realizar três 1nctas básicas: 

1. garantir a sobrevivência do organização pelo manutenção de um equilibrio de caráter 

complexo, em um ambiente interno, de contínua flutuação de elementos e forças físicas, 

biológicos e sociais; 

2. examinar as forças externos poro as quais tais ajustes devem ser feitos; 

3. analisar as funções de executivos em todos os níveis da administração e controle dos 

organizações formais. 

A noção do conceito de siste1na cooperativo co1neçou com o indivíduo, co1no um ser 

discreto; todavia, ele notou que seres hu1nanos não funcionava1n, exceto en1 conjunto co1n 

outros humanos, em uma interação de relacionamento social. As pessoas se comportam e1n 

função de escolhas baseadas ern seus propósitos, desejos e hnpu lsos do rno1nento, ou em fun

ção de quais alternativas estiverem disponíveis. Isso são motivos. 

A o rganização influencia as pessoas por n1eio do controle exercido por seus executivos, 

modificando seus con1porta1nentos. A disparidade entre 1notivos pessoais e organizacionais 

levou Barnard à dicoto1nia eficácia/eficiência (veja a Figura 7.2). Um sisten1a fonnal de coo

peração requer um objecivo ou un1 propósito; se a cooperação resulcar em processo, a 1nera 

será alcançada e o sistcrna será eficaz. 

Um sistema é eficaz se a cooperação requerido por 

ele provocar o alcance da meto. 

O conceito de eficiência é diferente; eficiência cooperaciva é o resulcado das eficiên

cias ind ividuais, desde que a cooperação seja dirigida sornente para satisfazer '1notivos 

individuais'. 

Eficiência é o grau no qual os objetivos individuais 

estejam sendo satisfeitos. 
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F1GURA 7.2: Dico lomio eficácia/eficiência, no visão de Chester Bornord. 

Alcance dos objetivos pessoais 
(promoçõo pessoal, carreiro, 1 Eficiência ) 

)/ 
prestígio, maior solário) 

1 Individuo 

~ Alcance dos objetivos 
organizacionais (produtividade, 1 Eficácia ) 

reduçõo de cuslos, lucro) 

So1nente os indivíduos poderiarn determinar se suas condições estavam sendo alcança

das ou não. 

A cooperação dentro das organizações fonnais pernlite possibilidades de expansão do 

poder do grupo, alé1n do que o ind ivíduo poderia realizar sozinho. Pessoas coopera1n para 

fazer o que não poderiam fazer sozinhas. 

E1n uma análise final, a única medida da eficíência de u1n siste1na cooperativo é sua 
capacidade de sobrevivência. Para Barnard, isso significa a habilidade de a empresa conti

nuar a oferecer indução suficiente para satisfação de 1notivos individuais na perseguição de 

propósitos do grupo. 

U1na organização não pode existir sem pessoas. Na visão de Barnard, o desejo de coo
perar é o pri.meiro clen1ento universal; o segundo elen1ento é o />ropósiio comum, isto é, o 

objetivo da organização. Não é necessário que o propósiro tenha significado pessoal para os 

me1nbros, 1nas, sitn, que estes perceba1n o significado para a organi.zação conio un1 todo. De 

acordo com Barnard: "Organização é uni sistema de atividades conscienten1ente coordena
das, ou forças de duas ou mais pessoas, dispostas a contribuir con1 ação para o alcance de 

, • li 
111n propos1to comu1n . 

Sua definição foi usada para abranger todos os tipos de organizações: militares, religiosas, 

acadêmicas e de negócios. O processo pelo qual os dois elementos universais de Barnard 

tornam-se d inâtnicos é a conumicaçào. Toda atividade é baseada na comunicação, e ele de
senvolveu alguns princípios relativos a isso, tais como: 

"' conois de comunicoçõo deveriam ser definitivomenle conhecidos, poro que todos soubes· 

sem os níveis de responsobilidode e ouloridode no orgonizoção; 

"' o autoridade objetivo requer um conol formal definido de comunicoçõo poro codo mem· 

b ro do orgonizoçõo: cada um deve se reportar ou ser subordinado o alguém; 

"' o l inho de comunicação deve ser tõo direto ou curto quanto possível poro acelerar o pro

cesso e evitar d istorções causados por muitos canais. 
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Outro ele1nento i1nporrante pa ra a existência da organização, segundo Barnard, era a leal
dade, ou seja, a do1ninação pela personalidade da organização, para que os outros elementos 

pudessen1 prover os recursos e resultados mai.s adequados possíveis. Esse elemento é conhecido 

corno res/xmsc1bilidade nas organizações de negócios e submissão nas organizações religiosas. 

U1na das idéias 1nais inco1n uns de Barnard foi sua teoria da aceitação da auwridade. Ele de

finiu autoridade con10 "o caráter de uma comunicação (transmissão de ordens) e1n uma or

ganização fonnal, e1n virtude do que é aceito por lllU participante da e1upresa, co1no deternü

nador da ação que realiza". De acordo com essa definição, a au toridade te1n dois aspectos: 

1. o pessoal: aceitação subjetivo do comunicação como sendo autoritário, ditatorial; 

2. o objetivo: coróter formol do comunicação. 

Na teoria de Barnard, a fonte da autoridade não reside nas pessoas de autoridade (na

queles que dão ordens), 1nas na aceir.açüo da autoridade pelos subordinados. Quando os 

subordinados desobedecem a u1na ordem, eles estão rejeitando a autoridade. Essa noção era 

antiética para todos os conceitos de autoridade. 

As funcões do executivo 
• 

Na análise de Barnard, os execu tivos operava1n con10 centros de interconexão en1 un1 

siste1n a de co1nunicações e procuravmn manter a coordenação para o esforço cooperativo. 

Ele postulou três funções que o executivo deveria realizar: 

1. prover um sistema de comunicação poro manter o organização em funcionamento 

eficaz; 

2. promover a garantia dos esforços pessoais poro estabelecer umo relação 

cooperativo; 

3. formular e definir objetivos da organização poro o ordenação dos trabalhos 

necessários. 

Barnard definiu os conceitos de es1naura e de dinâmica da organização. São conceitos 

estru tu rais: o indivíduo, o siste1n a cooperativo, a organização fonnal e a organização infor

mal. São conceitos dinâmicos: a vontade, a cooperação, a comunicação, a autoridade e o 

processo decisório. Pa ra ele, a organização deveria viver sob equilíbrio dinâ1nico. 

Chester Barnard foi tun executivo erudito, que usou sua própria experiência para estabelecer 

sua teoria de siste1uas cooperativos, 1nas ca1nbém usou estudos de outros teóricos, corno Elton 

Mayo e Fritz Roethlisberger. A grandeza de Barnard consistiu no fato de que, sem ser um compor

tamentaUsta, co1no os continuadores do experiJnento de Hawthon1e, e sem ter sido contemporâ

neo da nova Escola de Sistemas e Teoria da Decisão, ele de1nonstrou ser possível, a um executivo 

prático, elaborar uma teolia administrativa até certo ponto coerente e capaz de ser aplicada. 
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Críticas aos estudos de Barnard 

Ainda que Barnard e Fayol t ratassem da organização formal, Barnard colocou maior ên

fase nas redes de con1unicação, as quais ele denominou organização inforn1al. Ele rambé1n 
deu uma visão 1naior da organização por si do que Fayol, Taylor, Weber e os ad1ninistradores 

científicos, pela inclusão não so1nente de e111pregados e gerentes, 1nas de investidores, for

necedores, usuários e clien tes, e1n seus estudos e considerações. 

A concepção de autoridade de Barnard era nova, residindo não e1n u1n cargo ou na 

pessoa, mas naqueles que estão no1ninal1nente 'sob' a autoridade. (A autoridade de un1 

executivo é sempre limitada pela extensão até a qual aqueles que recebem a instrução tê1n 

a intenção de obedecer a ela.) 
Barnard sustentava que a organização tinha papel duplo, re lacionado parciahnente con1 

o alcance dos objetivos declarados e parcial111ente corn a satisfação dos desejos daqueles 

que participam das suas operações. Ainda que ele estivesse a par da força da organização 

em formar e sustentar a rnotivação dos seus panicipantes, do 1nesrno 1nodo que Follett, não 

estava interessado no coletivisn10 . Ao contrário, Barnard pôs grande ênfase na autonomia 

e na liberdade do indivíduo para renunciar à organização. Contudo, achava necessá rio que 

a organização tivesse um conjunto de valores, que os executivos deveriam ser os repositores 

e condutores desses valores aos outros, por 1neio da co1nunicação. 
Barnard era hostil aos sindicatos; corno Mayo, ele os via con10 fontes de co1npetição 

da lealdade e dos valores dos empregados, e era assim urna fraqueza para o cq uillbrio da 

organização. Além disso, pôs grande ênfase na boa comwiícação, cuja 1nanutcnção e ra a 

função central do executivo. Boa comunicação é fundamen ta l, n1as não é co1num nas 

organizações, e é 1nuito difícil desenvolvê-la. konica1nente, e1n termos de co1nunicação, 
seus próprios escritos são extre1nan1ente d ifíceis de ler; e les são 1nais be1n absorvidos e1n 

'pequenas porções'. 

Tonto Follett como Bornord buscavam desenvolver os meios 

poro integrar os pessoas e os orgonizoções. Follett focalizou 

mais os pessoas e como elos podiom direcionar seus esforços 

poro os objetivos; Bornord estudou tonto o porte formal 

quanto o inlormol dos organizações. 

Questões para revisão 

1. O que é o principio do grupo? 

2. O trabalho do grupo é mois imporlonte do 
que o trobolho individuei? 

3. Quois são os princípios do odministroção 

poro Mory Follett? 

4 . O que é o lei do siluoção? 

S. Guol é o principol função do lider, segundo 
Mory Follett? 

6 . Guol é o definição de orgonizoção, segun· 
do Chester Bornord? 
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7. O que é um sistema eficaz, poro Bornord? 1 O. Defino autoridade de acordo com o ponto 

8. O que é eficiência no enfoque de Bornord? de visto de Bernard. 

9 . Quais são os três funções dos executivos 

poro Bernard? 
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..,.. Estudo de caso 

Ganhar medalha de ouro nos Jogos Pan·americanos 

de 2007 com time desfalcado? 

Alguns dias anres da estréia da seleção masculina de vôlei nos jogos Pau-americanos de 
2007, o Brasil recebe uma notícia que surpreende os toi·cedvres: a seleção vai entrar em 

cmnpo sem Ricardinho, levantador e capi1ão da seleção! Por quê? 
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Logo após os Jogos Pan-ainericanos de 2007, sediados no Rio de Janeiro, as n1an
chetes de jornais e revistas do país davam destaque ao grande número de medalhas 
alcançadas por atletas brasileiros. E, con10 sempre ocorre em competições interna
cionais, algumas equipes se destacaram entre as delegações de cada país. No cenário 
brasileiro, uma equipe que se1npre está no pódio é o ti1ne masculino de vôlei, que 
conquistou os principais títulos do mundo nos últin1os seis anos. 

No vôlei, esporte coletivo, o dese1npenho do ti1ne depende da con1petência de 
cada jogador, alé1n do foco da equipe en1 resultados e da adoção de estratégias fle
xíveis para enfrentarem cenários n1utantes. Não se obtém isso se1n aspecros de na
tureza con1porta1nental, co1no comprometimento, respeito aos valores do ti1ne e do 
esporte em geral e da liderança presente e1n cada equipe. 

' As vésperas do início dos Jogos Pan-a1nericanos de 2007, o Brasil recebeu U1na no-
tícia que deixou rodos pas1nos: o técnico Bernardinho não havia escalado o jogador 
Ricardinho, levantador pre1niado e tuna das estrelas do ri1ne. A Confederação Brasi
leira de Vôlei (CBY) e Bernardinho alegaran1, para a decisão do corte, que o jogador 
estava cansado e estressado. Ricardinho, tido por 1nuitos con10 o responsável pela 
velocidade do tin1e, apresentou outra versão: disse que estava enfrentando proble1nas 
de relaciona1nento con1 o técnico e que este teria sido o n1otivo de seu corte. 

Nos dias subseqüentes ao anúncio do corre, houve várias discussões na Internet, em 
que torcedores avaliavam a decisão do técnico, ora a seu favor, ora contra. Entretanto, 
o que se viu depois em ca1npo foi un1 ti1ne entrosado, de alto nível técnico, e que 1nos
rrou equilíbrio em 1non1entos decisivos do campeonato, tendo superado o fantasma de 
a equipe nunca ter ganhado un1a 1nedall1a Pan-a1nericana no período em que Bernar
dinho esteve à frente da seleção. Resulcado: ficara1n con1 a 1nedalha de ouro. 

Para aqueles que assistira1n às partidas da equipe de vôlei, não havia con10 não notar 
a garra e o calento da equipe. Mas havia u1na figura notável ao lado da quadra: Bemar
dinho. Ele, que foi sempre apontado como tun jogador nervoso no tempo em que era 
levantador do time de vôlei, não 1nudou 1nuito: grita, anda de um lado para o outro du
rante o jogo e não dá sossego para os jogadores que estão en1 quadra. Tem faina de enér
gico e, quando liderou a equipe fe1ninina de vôlei, freqüente1nente levava as jogadoras às 
lágrimas, ral a veemência de seus con1entários e o grau de exigência nos rreinos. 

Quando indagado sobre o segredo de seu sucesso, Bernardinho declara que não se faz 
uin grande time sen1 preparação. Ele exige de suas equipes treinamentos diários, basea
dos em U1na rígida disciplina. Alé1n disso, expóe ao time o que realmente pensa, fazendo 
co1nentários que por vezes feren1, por sua rudeza, n1as que são acatados, por serem reco
nhecidos con10 autênticos. Segundo Bernardinho, o tilne percebe que sua intenção ao 
dar broncas é melhorar o desempenho, e não destruir a auto-estima dos jogadores. 

Curiosainente, Bernardinho diz que sua habilidade para ser treinador não é um ta
lento pessoal, e que ela ve1n sendo adquirida desde o te1npo em que sentava no banco 



O 182 • Teorias da administração 

de reservas da equipe de vôlei. E1n vez de se distrair, ficava analisando as estratégias 
dos dois times e1n campo, buscando identificar por que os times estava1n ganhando 
ou perdendo. Segundo ele, seu sucesso foi resultado de 1nuito esforço pessoal, com 
foco nos ganhos coletivos. 

Seja co1no for, o fato é que, sob o comando de Bernardinho, a equipe brasileira 
de vôlei ganhou 16 tírulos desde 2001, ocupando um lugar de destaque entre as 
equipes internacionais. Após a vitória nos Jogos Pan-ainericanos, a reação do público 
ficou 1nais an1ena frente à sua decisão de não convocar Ricardinho. Os co1nentários 
1nudaram de rumo e se concentraram e1n torno da afinnação: se ele cortou un1 dos 
principais jogadores, devia saber que isso seria o 1nelhor para o ti1ne naquele momen
to. Será? 

Nunca se saberá a resposta, 1nas uma coisa é certa: a liderança exercida pelo 
técnico sobre u1na equipe precisa ser muito force para superar outras lideranças exis· 
tentes e1n cainpo. Bernardinho parece ter exercido co1n n1aestria seu poder pessoal e 

de1nonstrou ter três co1npetências funda1nenrais para o exercício da liderança: geren
ciatnento de confljtos, flexibilidade e adaptação. 

Caso eltd10ratlo /10r Ana Maria Roux Cesar. 
Fonres: http://pan2007.globo.com/; L. Féres e A. Leante, "A liderança do ripo coaching", HSM 

lvltmagement, 62, maio/jun. 2007, p. 78-85. 

Questões 

1. "Nós encontromos o homem verdadeiro somente no organização do grupo. As poten

cialidades do individuo permanecem olé que elas sejam liberodas pelo vida do grupo." 
Comente essa afirmação de Mary Parker Follett analisando a posição de Bernordinho à 
frente da seleção brasileira masculina de vôlei. 

2 . Você diria que o time de Bernordinho foi eficiente ou eficaz? Justifique sua resposta. 
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lntroducão , 

A Escola das Relações Hunianas, conio 1nais co1nun1ente é conhecido o 1novi1nento, foi 
construída com base na Teoria Clássica. As teorias administrativas desenvolvida~ até então 
desencadeara1n un1a alter.ição: a ênfase colocada na tarefa (Taylor), na estnuura (Fayol) e na 
autoridade (Weber) foi transferida para a ênfase nas pessoas que fazen1 parte das organizações. 

Os aspectos organizacionais 1nais importantes se concentram no ho1nem e seu grupo 
social, isto é, a preocupação passa dos aspectos técnicos e formais para os aspectos psicoló
gicos e sociológicos. 

O 1novin1ento das relações hun1anas foi tnn esforço co1nbinado entre teóricos e práticos 
para fozer os gerentes 1nais sensíveis às necessidades dos empregados. Isso veio con10 uni 
resultado de circunstâncias especiais que ocorreram durante a pri1nei ra metade do século 
XX. Tal 1novimento pode ser co1nparado ao topo de u1na pirâmide, cuja base é composta por 
três influências históricas muito diferentes, como mostrado na Figura 8.1. 

O enfraquecilnento do sindicalisn10 se deveu à Grande Depressão norte-an1ericana de 
1930; a filosofia do hu1nanis1no industrial foi estabelecida por estudiosos que queriam pro
var que a produtividade dos indivíduos depende do trata1nento dado a eles. Já os estudos 
de Hawthorne propunham-se a analisar as condições que melhorariain o dese1npenho dos 
e1npregados nas organizações. 

A psicologia industrial 
A psicologia industrial foi desenvolvida por Hugo Münsterberg ( 1863-1916) que, nas

cido en1 Danzing (Alen1anha) e educado no laboratório Wundt, de Leipzig, foi cedo atraído 
para os Estados Unidos por Wi lliam Jaincs (1842-1910), o grande psicólogo de Harvard, 
e logo se tornou a base do rnovilnento de psicologia industrial. Ele considerou Taylor o 
brilhante originador da administração científica, mas sentiu que os estudos e o n1ov i1nento 
deste necessi tavan1 de uma base mais ampla para provar a durabilidade de seu valor. 

Mlinsterberg procurou combinar as habilidades dos novos empregados com as demandas 
de trabalho da organização, para iníluenciar positivainente a atitude dos e1npregados em di-

F IGURA 8. 1: A pirâmide do movimento dos reloções humono s. --------------, 
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rcção a seu trabalho e sua organização, ao n1csn10 tempo que procurou entender o i1npacto 

das condições psicológicas sobre a produtividade dos funcionários. 

As 1nudanças sobre o comportamento das pessoas no trabalho não ocorreram forte1nen

te até algu1nas décadas atrás. 

A abordage1n de Münsterberg, 'o chefe sabe melhor', caracterizou o 1nodo como as ci

ências con1porta1nentais tendera1n a ser apl icadas nas organizações, até por volta de 1950. 
A psicologia de Münsterberg e a eficiência industrial estavain diretainente relacionadas às 

propostas de Taylor e resumiam-se cm três pontos principais: (l) o 1nelhor ho1ne1n possível, 

(2) o rnelhor trabalho possível e (3) o melhor resultado possível. 

O ponto (1) refere-se ao estudo de de1nandas de trabalho sobre as pessoas e a necessidade 

de identificação daquelas cujas qualidades 1nentais as fizera1n 1nais adequadas para o traba

lho que elas t inhan1 de fazer. O ponto (2) procurava determinar as condições psicológicas 

sob as quais os 1nelhores e mais satisfatórios resultados poderiani ser obtidos de cada pessoa. 

O aspecto (3) exaininou a necessidade de produção de i1lfluências sobre as necessidades 

humanas, que eram desejáveis aos interesses da organização. 

Para cada um desses objeüvos, Münsterberg delineou propostas definidas para que fos

sen1 utilizadas eni testes de seleçi10 de pesquisa de ensino e1n t re inainento do pessoal indus

trial e para o estudo de técnicas psicológicas com o objetivo de aumentar a 1notivação dos 

empregados e reduzir a fadiga. 

A psicologia do trabalho da época apoiava-se e1n dois aspectos fundamentais: 

1. análise e adaptação do trabalhador ao trabalho, em que os estudos predomi

nontes eram sobre processo de seleção do pessoal, métodos de aprendizagem do trabo· 

lho e fadigo/acidentes no trobolho; 

2. análise e adaptação do trabalho ao trabalhador, em que os temos predominan

tes eram sobre o estudo do motivação do liderança e os relacionamentos interpessoais 

nas empresas. 

Em contraste co1n a perspectiva 'do tipo' Münsterberg, nas décadas de 1960, L970 e 

1980 unia 'nioderna casta' de cientistas co1nporta1nentais focou sua atenção na procura de 

respostas para questões como: "As organizações poderimn ou deveriam permitir e encorajar 

seu pessoal a crescer e se desenvolver?" 

Essa perspectiva assu mia que a criatividade, a flex ibilidade e a prosperidade da organiza

ção fluíatn natural1nentc do cresci1nento e do dcsenvolvin1ento dos empregados. As pessoas 

erain consideradas mais i1nportantes que a própria organização, e a relação entre e1npresa e 

empregados foi redefinida de de/>endência para co-de/>endência.' 

• Co.-cleper1dência: tipo ele relaci01lante1ltO e1r1 que ~ntbas as partes, ''º caso entpresa e en1pregados, se respei .. 
can1 110 qltC se refere a responsabilidades, alcance <.los objetivos e participação 11os resultados. 
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As técnicas e os métodos de comporra1nento organizacional das décadas de 1960, 1970 e 

1980 não poderiatn ter sido utilizados nos dias de Münsterbcrg, porque não se acreditava que 

co-dependência fosse o relaciona1nenco cerco entre u1na organização e seus empregados. 
Taylor e ourros, con10 Harlow Person, previram contribuições dos psicólogos para pes

quisar a respeito do fator hu1nano. Münsterberg se encaixou nesse esque1na, e a ética da 

administração científica ficou logo aparente no foco sobre o indivíduo, na ênfase na eficiên

cia e nos benefícios sociais a sere1n obtidos da aplicação do 1nétodo c ientffico. 

As considerações sobre o fator hu1nano estavam crescendo, e isso co1neçou a ocorrer 

dentro da ética e dos objetivos da administração científica. Depois de Münsterberg, outros 

estudiosos apareceran1. Dentre eles: 

"' Charles S. Myers: quem primeiro estudou o psicologio industrio! no Grõ-Bretonho. 

"' Walter O. Scott: quem ideolizou testes de clossificoçõo de pessool poro os Forços Ar

mados dos Estodos Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. 

"' Ceei! A. Mace: quem realizou as primeiras experiências no estabelecimento de metas 

como técnica motivacional nas organizações. 

"' Morris S. Viteles: cujos textos tornaram-se a 'bíblia da psicologia industrial' .1 

Todavia, foi Münsterberg que1n abriu o caminho, estabelecendo as bases e justificativas 

do 1novin1ento da psicologia industrial na ad1ninistração científica. 

Os estudos de Hawthorne 

Elton Mayo 

Nascido e1n Adelaide, na Austrália, Elton Mayo (1880-1949), tm1 psicólogo que ua

balhou a maior parte de sua vida na Harvard Business School, foi o mais i1nportante in

centivador e protagonista da Escola das Relações Hu1nanas. Ele foi o responsável pela 
coordenação e realizaçiio da experiência de Hawthorne, que desencadeou uma série de 

descobertas sobre o co1nportan1ento hu1nano no trabalho. Realizou quatro estudos in1-

portantes com relação ao comportan1ento e aos resu ltados da produtividade no trabalho, 

entre 1923 e 1944. 
O prin1ciro foi desenvolvido em u1na fábrica de tecidos na Fi ladé lfia, onde ocorria uma 

intensa t roca de fu ncionários, que se mostravam tristes e deprimidos, o que, de acordo co1n 

Mayo, era conseqüência da fadiga. Mayo então estabe leceu períodos de descanso ao longo 

do dia, o que não provocou grande alteração na n1ocivação. Houve significativa melhora no 
con1portainento dos operários quando eles passaram a participar da decisão de estabelecer 

os períodos 1nais convenientes de descanso. 

O segundo estudo desenvolvido foi a experiência na fábrica de Hawthorne, a mais famosa 
/Jesquisa sobre o 1·elaciona111ento das pessoas no traba/110. Esse estudo será detalhado adiante. 
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O terceiro estudo foi uma pesquisa que se desenvolveu em três indlistrias metalúrgicas 

(nu1na cidade da costa ocidental dos Estados Unidos) onde ocorria um alto índice de absen

teís1no, exceto e1n uma delas. Mayo descobriu que nesta últin1a o grupo tinha sua reputação 
valorizada, o que foi conseqüência de treinatnento dos contran1estres feito muito tempo 

antes, a fün de preservar a dignidade pessoal do etnpregado, o que se mantinha até então. 

O treinan1ento dos contramestres se fundan1entava e1n serem pacientes, atenciosos e e1n 

evitar o descontrole emocional no trato com seus subordinados. 

A quarta pesquisa foi realizada en1 tuna fábrica de aviões, e1n 1944, no sul da Cal ifórnia, 

onde se constatava alta rotatividade da mão-de-obra. Mayo verificou que, dentre os tipos 

de comportamento dos grupos da e1n presa, destacava-se aquele co1n espírito de equipe cria
do pelos gerentes, que incitavam a solidariedade co1n os den1ais participantes. 

O livro Problemas humanos de uma civilização industrial, de Elton tvlayo, é considerado a 

bíblia do 1novimento das relações humanas e foi publicado em 1933. 

A experiência de Hawthorne 

Nenhum estudo na história da administração recebeu tanta publicidade, foi alvo de 

tantas interpretações e foi tão aceito, e ao 1nes1no tempo tão duramente criticado, como os 

experi1nentos conduzidos na fábrica da Western Electric Co., no bairro de Hawthorne, e1n 
Chicago, Illinois. 

Os escudos realizados na Wesrern Elccrric constitue1n talvez o mais i1nportante progra-

1na de pesquisa do Comirê do Trabalho na Ind(1stria, do Conselho Nacional de Pesquisas 

dos Estados Unidos. 

As pesquisas de Hawthorne não foram coordenadas so1nente por Elton Mayo, n\as tam

bé1n por G. A. Pennock, tendo sido relatadas em 9 de 1narço de 1938 p0r H. A. Wright e M. 

L. Putnam, da Western Electric, e p0r Fritz. J. Roethlisberger (1898-1974), p0r 1nuito tempo 
professor de Relações Hu1nanas da Harvard Graduate School of Business Administration, o 

n1ais proe1ninenre dos colaboradores de Mayo. 

Elcon Mayo, entretanto, teve atuação destacada nesses estudos. Os experi1nentos e1n 

Hawthorne são de extrema imp0rtãncia na teoria das organizações por diversas razões. 

Pritneiro, porque foi durante esses escudos que os teóricos das organizações co1neçara111 a 

aprender co1no o trabalho de grupos, as a titudes e as necessidades dos en1pregados afetavain 

sua n1otivação e seu co1nporta1nento. Segundo, porque o programa pesquisou e 1nostrou a 
enorme co1nplexidade do proble1na da produção e1n relação à eficiência (produtividade) . 

Co1no rrabalho de pesquisa, esses estudos estão longe da perfeição, 1nas 1nostram tnn 

exe1nplo fascinante do mérodo científico aplicado a quesrões organizacionais, da necessidade 

de avaliações da hipótese e da experi1nenração controlada e da necessidade de manter a 

mente aberta e questionadora enquanto busca a verdade por 1neio da ciência. 

Os estudos de Hawthorne, que se desenvolvera1n ele 1924 a 1932, foram divididos e1n 
quatro fases ou experiências: 
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.. os estudos do iluminaçõa; 

.. os estudos da sala de teste de montagem de relés; 

.. o programo de entrevistas; 

.. os estudos do solo de observação de montagem de terminais. 

Primeira fase: os estudos da iluminação 

A partir de noven1bro de 1924 até abril de 1927, foran1 realizados estudos para verificar 

a relação entre o nível de iluminação e a produtividade no rrabalho. 

As teorias organizacionais da época consideravain racionalmente a parte econômica dos 

trabalhadores e assumiam que eles eram '1notivados' sOJnente por fatores externos. Nessa 

linha de considerações, os pesquisadores da ilunlinação esperavan1 que a produtividade 

crescesse con1 o aumento dos níveis de ihnninação. 

Houve t rês experimentos separados de ihnninação, cada um buscando esclarecer algo 

surpreendente dos experimentos precedentes, cada experi1nento levado com un1 grupo de 

teste e outro grupo de controle. 

No pri1neiro, trabalhadores em três departa1nentos da Western Electric forain expostos 

a d iferentes níveis de ilu1ninação. Os pesquisadores descobriratn que a produtividade cres

cia com o au1ncnto da ilu1ninação, mas não em uma razão tão d ireta, isto é, a eficiência da 

produção nen1 sempre caía com unia diminuição da ilun1inação. 

No segundo experin1ento, dois grupos de trabalhadores, e1n quantidades iguais de mem

bros, fora1n colocados e1n an1bientes diferentes: u1n grupo sob iluminação constante e outro 

sob ilu1ninação variável. As diferenças de eficiência de produção entre os grupos foram mui

to pequenas, de modo que nada se pôde afirmar sobre o efeico da ilunlinação na eficiência 

do trabalho dos operários. 

O terceiro experimento foi levado a efeito com uni grupo controlado de traba lhadores 

sob constance nível de iluminação, e outro grupo, sob un1a série de mudanças cuidado

sa1nente controladas no nível de iluminação. A produtividade de ambos os grupos, de 

teste e de controle, cresceu com o aun1ento da ilun1inação até se tornar constante, co1n 

o nível de iluniinação ta1nbé1n se tornando conscante. Todavia, a produtividade do grupo 

de reste continuava a crescer 1nesmo com a diminuição da ilu1ninação, até a ltnninosidade 

ter ficado cão fraca que os trabalhadores prorestarain dizendo que não podiain ver o que 

escavam fazendo. 

A Figura 8.2 ilustra a relação entre a produtividade dos t rabalhadores e os níveis de 

iluminação do a1nbiente de traba lho. z 

Esses experimentos falharam no propósito básico - determinação da relação entre es

forço e ilunünação - , 1nas provavehnente riverain efeito 1nais profundo sobre a evolução 

da teoria das organizações do que quaisquer outros experi1nentos anteriores, porque levan

taram questões importantes que fora1n aproveitadas por un1 grupo de cientistas perceptivos 

e de 1nente aberta. 
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FtGURA 8 .2: Os resultodos dos estudos de Howthorne. ----------------~ 

Alto 

Baixo 
Tempo 

O resultodo da produtividade 
com o aumento do iluminação. 

Segunda fase: sala de 1nontagen1 de relés 

Alto 

Baixo 
Tempo 

O resultado da produtividade 
com o d iminuição do iluminação. 

A partir das descobertas dos escudos de iluminação, decidiu-se isolar um pequeno grupo 

de trabalhadores em uma sala especial, retirado da força regular de trabalho, de 1nodo que 

seu con1portmnento pudesse ser sisce1nática e cuidadosamente estudado. 

O grupo de estudo de 1nontagen1 de relés foi constituído da seguinte forma : duas opera

doras de produção, experientes e que eram conhecidas pelo relacionamento a1nigável en tre 

si e con1 as outras, foran1 solicitadas a participar de un1 teste, juntainente con1 outras quatro 

1nulheres, sendo uma delas colocada na função de operadora de layout, isto é, alguén1 con1 

funções n1enores de supervisão e de abastecimento de peças para as outras 1nontadoras. 

Esse arranjo era idêntico ao do departainento regular de montagem de rclés, con1 exceção 

de que a operadora de layout servia outras seis ou sete 1nontadoras, em lugar das cinco de 

sua sala de teste. 

Entretanto, havia un1 observador da sala de teste cuja função era manter precisos os 

registros de tudo o que ocorria, e criar e 1nanter un1 ditna a1n igável na sala. 

O objetivo dos estudos <la sala de 1nontage1n de relés era verificar, sob condições cuida

dosas e controladas, quais os efeitos das pausas para descanso e da fadiga sobre a produtivi

dade cio empregado. Esse estudo estabeleceu seis perguntas básicas: 

.,,. Os lrobolhodores se consom reolmente? 

.,,. As pousos de desconso são desejáveis? 

.,,. É desejável um dio de trobolho mois curto? 

.,,. Quois são os oliludes dos empregados com reloção oo seu lrobolho e ô empreso? 

.,,. Quol é o efeilo do mudonço do tipo de equipomenlo de lrobolho? 

.,,. Quol é o rozão do quedo de produção no período do lorde? 
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O estudo foi organizado e1n rreze períodos (fases), cada um representando un1a condição 
específica de trabalho. Os períodos de un1 a três fora1n a fase de preparação do experiinento; 
os períodos de quatro a sete se referiram inteiramente a como os períodos de descanso forain 
levados a efeito; nos de oito a treze fora1n estudados os efeitos do encurtamento dos dias e 
semanas de trabalho sobre a produtividade. 

O grupo de teste desenvolveu um relaciona1nento bastante amistoso e agradável, o que 
influenciou seu con1porta1nento de trabalho. Isso não ocorria na massa de produção nonnal, 
onde pratica1nente os con1panheiros de trabalho nem se folava1n. 

Esse grupo de teste, na relação hannoniosa, chegou a compensar, en1 tennos de produ
ção, a ausência de UJna operária cn1 un1 dia de trabalho, isto é, houve produção igual àquela 
dos dias em que todas estavam produzindo norn1ahnente. 

De modo geral. a produção na sala de testes cresceu a despeito de intervalos ou horas de 
trabalho, e os pesquisadores desenvolveram cinco hipóteses para explicar essa tendência: 

"' a melhoria nas condições e métodos de trabalho na sala de teste: poderia 

fazer com que os resultados fossem mais expressivos (mas as melhorias não eram consi

deradas sign ificativas, de modo que a isto não se deu tanta importância); 

"' a redução da fadiga: as pausas para descanso ajudariam a explicar o aumento da 

produção (mas concluiu-se, com base nas últimas observações, que a fadiga não era 

problema significativo na sala de testes); 

"' as pausas foram mais eficazes na redução da monotonia do trabalho do 

que na redução da fadiga: esse foi outro ponto levantado, mas pouco capaz de levar 

a conclusões, porque a monotonia no trabalho é basicamente um estado mental, e não 

pode ser avaliada em base de saída de dados, isoladamente; 

"' o novo plano de salários poderia influenciar a melhoria da produção: outra 

fato que, sozinho, não pode ser aval iada para julgar os resultados obtidos; 

"' a mudança no método de supervisão que foi implementado na sala de testes foi 

outro ponto considerado para justificar o aumento da produção (proponentes deste ponto 

de vista sentiram que esses períodos de experimentos foram essencialmente carregados 

de valores sociais) . 

Os valores sociais foram importantes como 1neios de os operadores adquirirem confiança 
e estabelecere1n relações eficazes de trabalho con1 o supervisor. À 1nedida que se olhava para 
trás nos experimentos, tornava-se óbvio para os pesquisadores que existia um grande n(1me
ro de diferenças significativas entre as condições sociais na sala de testes e na fábrica. 

Estava evidente para as operadoras, na sala de testes, que elas ermn 'alvo' de considerá
vel atenção da alta gerência; ade1nais, elas fora111 expostas a condições totalmente diferen
tes que as nonnais de trabalho. Para os cxperi1nentadores, entretanto, controle significava 
'expcri1nento controlado', e, por causa disso, eles precisavam de aritudes de boa vontade e 
cooperação. 
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Terceira fase: o progran1a de entrevistas 

Com base nos resultados dos testes na sala de montage1n de relés, ficou visível que o 

co1nporta1nento do supervisor era um ponto importante para o 1noral dos empregados e 

para a produtividade. Entretanto, pouco se sabia, naquela ocasião, sobre as rccla1nações dos 

empregados ou que t ipos de comportamento dos supervisores contribuíam para o alto ou 

baixo moral do e1npregado. 

A fitn de obter informações relativas a isso, os pesquisadores decidiram entrevistar Lnn 

grupo de empregados, objetivando aprender 1nais sobre suas opiniões co1n respeito ao tra

balho, às condições de nabalho e à supervisão. O programa de entrevistas foi iniciado e1n 

setembro de 1928. As entrevistas começanun cm pequena escala, no departamento de ins

peção, e crescerain graduahnente ao ponto e1n que gostos, desgostos, queixas e atitudes de 

mais de 21 mil en1pregados foram conhecidos por esse meio. 

No início, os pesquisadores tentarmn relacionar os co1nentários dos e1nprcgados a res

peito de satisfação e insatisfação co1n o seu an1biente físico. Os pesquisadores co1neçara1n 

a enfocar as situações pessoais dos entrevistados como fontes de suas reclamações, e várias 

conclusões importantes forain tiradas: o conhecitnento anterior e as condições sociais pré

vias de un1 empregado ajudavam a determinar se ele estaria satisfeito ou insatisfeito, e1n 

tnna condição particular de trabalho - fatores psicológicos afetavam a satisfação e a insa

tisfação dos e1npregados no t rabalho. Os resultados obtidos foram tão animadores que se 

decid iu a1npliar o progra1na, e em fevereiro de 1929 fora1n estabelecidas as suas funções: 

li> entrevista r anualmente todos os empregados para conhecer suos opiniões sobre a 

trabalha; 

li> estudar os comentários lovoráveis e desfavoráveis dos empregados para providências 

relativos; 

li> promover conferências sobre treinamento de supervisõo usando como base as entrevistas 

com os empregados; 

li> promover pesquisas referentes a relações com empregados, lodiga e eficiência. 

Era u1n programa ambicioso, u1na vez que a empresa tinha mais de 40 mil fu ncionários. 

Todavia, entre 1928 e l 930, foram entrevistados 2 l. l 26 e1npregados, sendo 1nais da metade 

deles do setor operacional e o restante das d iversas seções da fábrica de Hawthorne. 

Em 1931 o programa sofreu uma mudança, adotando-se a técnica da entrevista não

diretiva, por 1neio da qual se pennitia que os empregados falasse1n Livremente, se1n que o 

assunto fosse dirigido pelo entrevistador, ou que fosse seguido algum roteiro previarnente 

estabelecido. 

O progrmna de entrevistas revelou a existência de comportarnentos que indicavarn que 

os e1n pregados começavan1 a se agrupar informalmente. Essa organização infonnal tinha por 

fi1n protegê-Los do que consideravain an1eaças da organização contra o seu bc1n-estar. 
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Esse co1nportmnento se manifestou pelos seguintes aspectos: 

I> produção controlada: padrões que os operários achavam que deveria constituir o 

produçõo normal; 

I> práticas nõo formalizadas de punição: o grupo oplicovo punições oos operá rios 

que excediam os padrões de produção estabelecidos; 

I> expressões de insatisfação com relaçõo ao pagamento de incentivos por 

produção em grupo: os resultados não eram os esperados pelos operários; 

I> liderança informal de indivíduos que se dedicavam a manter os grupos de 

operários unidos: poro que os grupos obedecessem às regras de conduto; 

I> preocupações fúteis relacionadas a promoções; 

I> contentamentos e descontentamentos exagerados com relação oos superio

res imediatos, em conseqüência de atitudes assumidos por eles sobre o comportamen

to dos operários. 

Os pesqu isadores perceberam, entretan to, q ue muitas vezes os operá rios preten

dia1n ser lea is à e n1presa, o que rrazia confli to, tensão, inquietação e descontentan1en

to a <:11nbas as partes: o operá rio e o grupo. Considerando que esses aspectos deve riain 

ser 1nais bem verificados, os pesquisado res decid irarn, em novembro de 193 1, desen· 

volver t11na q uarta fase de experiência: os estudos da sala de observação de 1non tage1n 
de te rminais. 

W L. Warner (1898-1970), professor assistente de antropologia da Universidade de 

Harvard, na época afinnava que as informações colhidas nas entrevistas não deviarn e não 

podia1n ser consideradas reações de seres humanos olhados como indivíduos, 1nas como o 

resultado da interação de pessoas provenientes de grupos sociais organizados, co1no fan1í

lias, grupos de trabalhadores etc. 

Quarta fase: sala de n1ontagem de terminais 

Esses experimentos destinavan1-se a estudar 1nais intensarnente o 1necanis1no de pro

cessos de pequenos grupos "para obter informações 1nais precisas sobre os grupos sociais 

dentro da organização"3. A tarefa dos operários nessa sa la consistia em enrolar bobinas para 

tenninais de centrais telefônicas. 

Foram escolhidos nove bobinadores, t rês soldadores e dois inspetores para o expe ri1nen

to, todos colocados en1 lllna sala separada. Logo ficou evidente que qualquer que fosse a 

detemünação da alta administração, o grup0 tinha sua própria opinião sobre as q uantidades 
que deveria produzir; o gráfico da produção mostrava uma linha reta. 

O princípio fundarnenral do grupo e ra que ningué1n devia trabalhar de 1nais ne1n de 

menos; ningué1n deveria dizer qualquer coisa a seus superiores que prejudicasse outro co1n

panheiro, e todos tinham de aceita r as ordens do grupo informal a que pertencia1n. 
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O sisten1a de paga1ncnto era baseado na produção do grupo, havendo salário-hora co1n base 

em diversos fatores e u1n salário 1nínimo-hora par.i o caso de interrupções na produção. Os 

salários só poderia1n ser elevados se a produção roda au1nentasse. Sabe-se que a produção dos 

operários não era baixa, 1nas poderia ser mais alta, o que o grupo infonnal não pennitia. 

Essa foi un1a extraordinária constatação de algo que já era conhecido de 1nuiras adnlinis

trações, desde o início dos tempos da história industrial. 

O experin1ento foi suspenso e1n 111aio de 1932, por 1norivos não vincu lados ao seu desen

volvimento, mas por causa da recessão nos Estados Unidos. 

Conclusões e contribuicões de Hawthorne , 

A experiência de Hawthorne, con10 u1n todo, pennitiu chegar a algumas conclusões de 

relativa i1nportância: 

li> os empregodos não erom motivados somente por fatores externos, como pagamento e 

condições físicos do ambiente de trabalho; havia fatores psicológicos que afetavam o 

produtividade, e não só fisiológicos; 

li> pousos no trabalho demonstraram bons resultados no que se refere à produtividade dos 

operórios, mos não poderiam ser analisados como elemento isolado; 

I> o relocionomento sociol entre os operários e o supervisão provocava condições de trobo· 

lho que favoreciam o aumento do produtividade dos funcionários; 

li> havia tendência de liderança em grupos mais sociáveis, o que significava maior coopero· 

çõo do grupo poro ultrapassar dificuldades de trabalho; 

I> o satisfação (ou insotisfoçõol com os tarefas realizados ofetovo fortemente o resultado do 

produção e o intenção dos operários; 

I> os grupos informois (orgonizoçõo informoll ofetovom mois os resultados de produção do 

que os determinações do oito administração; 

I> o grupo exercia enorme poder sobre o indivíduo, isto é, o comportamento do indivíduo 

era fortemente afetado pelos diretrizes estabelecidos pelo grupo; 

I> o volume de produção gerado por um operário não dependia de suo habilidade ou inte

ligência, mos do restrição da grupo ao qual pertencia; 

I> inovações e melhorias técnicas introduzidas pela administração da organização não 

eram bem vistas pelas operários, que se sentiam explorados nessas condições: produzir 

mais ganhando o mesmo salário. 

Jan1es A. F. Stoner resume as contribuições dos estudos de Hawthorne pelos seguintes 

aspectos: 

li> o produtividade não é um problema do engenharia, mos de relacionamento do grupo; 

I> havia uma verdadeiro preocupação com pegamentos de ricos dividendos aos trabalhadores; 
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'" os habilidades administrativos dos pessoas como oposição às habilidades técnicos são 

necessórios poro o sucesso gerencial; 

'" bons relacionamentos interpessoais e intergrupois necessitam ser mantidos poro o obten

ção de ganhos de produtividade. 

Os esrudiosos e pesquisadores conclufra1n que os acréscimos na produrividade não era1n 
causados por evenros físicos, 1nas por u1na co1nplexa reação de cadeia ernocional. A possi
bilidade de que os indivíduos destacados pelos experi1nenros simplesrnente tenharn rnelho
rado seu desempenho mais pela atenção recebida dos pesquisadores do que por causa de 
alguns fatores específicos observados foi denominada cfeiw Hawtltonie. 

Os estudiosos da perspectiva humanística 
Os experimentos de Hawthorne revelaram ser a organização do trabalho u1n sisrema so

cial e apontarain para a necessidade de urn exan1e rigoroso dos aspectos psicológicos e sociais 
do comportarnento organizacional. 

O estudo da sociologia teve início no fim do século XIX, corno u1n descnvolvimenro da 
filosofia, mais do que uni estudo aplicado. Max \l(feber, Érnile Durkhein1 e Vilfredo Pareto 
formaran1 urna tríade de intelectuais teóricos da sociologia e, corno vin1os, \l(feber estabele
ceu a Teoria da Burocracia, bern con10 a noção da ética protestante. 

' Emile Du.rl</ieim (1858-1917) dividiu a sociedade e1n dois ripos básicos: 

'" sociedades mecanicistas: dominados por umo consciência coletiva, mantidos pela 

a mizade, vizinhança e parentesco; entretanto, a falta de solidariedade nesses tipos de 

sociedades leva ao estado de confusão, insegurança e sem padrões; 

'" sociedades orgânicas: caracterizados por especia lizações e divisão do traba lho, e 

interdependência societário, em que as pessoas devem cooperar, amor umas às outros 

e se basear no equilíbrio poro as trocas . 

Durkheirn ernpregou pela prirneira vez o tenno cmomia (termo grego que significa 'sern 
normas', mas que significava também uma demonstração de atitude derrotista dos indivíduos). 
utilizado por Elron Mayo no desenvolvimenro de sua tese para a colaboração humana. Isso 
se deve à seguinte consideração: o siste1na dornéstico consrruído ao redor da fa1nília e pa
rentesco dá aos indivíduos uma identidade ranro no trabalho como na vida social. O sisrema 
de fábrica e o processo de industrialização destruíam essa solidariedade em razão da divisão 
do trabalho, da crescente rnobilidade física e social e do crescin1ento das organizações ern 
larga escala, de tal rnodo que os relacionamentos interpessoais se deslocararn de urna base 
pessoal de amizade para ourra, de narureza impessoal. Isso provocava urna desorganização 
social na vida pessoal e nas comunidades, levando a lttll senrirnento de desilusão, furilidade 
e derrota dos indivíduos. 
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Vilfredo Pareio ( 1848-1923) foi o originador da noção de sistema social. Por sistema social 

Pareto queria significar os dois estados de urna sociedade: um 1no1ncnto específico e as t rans

forn1ações sucessivas que ela suportou em detern1inado período de tempo. Caracterizada por 
interdependência n1Útua, a sociedade procurava 1nanter equilíbrio entre as partes. 

O trabalho de Pareto seria le1nbrado con10 algo se1n sentido não fosse por Lawrence J. 
Henderson (1878- 1942), u1n fisiologista de Harvard, que fonnou u1n círculo de Patero e in

fluenciou grande número de eruditos en1 seus senlinãrios. Dentre esses eruditos, destaca1n

se Talcott Parsons (1902-1979) e George Ho1nans (1910-1989), que viran1 a organização 

con10 tun sisten1a social interativo. 

De acordo com Barbara S. Heyl, Mayo nunca se curvou a Pareto, apesar de ter assistido 
aos se1ninários de Henderson. Entretanto, Mayo mencionou Pareto e Henderson nas dis

cussões da natureza da orde1n social e da necessidade de balancear a lógica da eficiência e 

a lógica dos scnti1nentos. 

Fritz J. Roethlisberger e \'Vil liam Dickson relatanun os estudos de Hawthorne no livro Ma-
11agen1ent and the workcr (Administração e o trabalhador), publicado original1nente e1n 1939. 
Eles usarain as noções de Pareto de fábrica como um sistema social e de equilíbrio social. 

Ao lado do pioneirismo do trabalho de Pareto e de Durkheiln, un1a ilnportante escola 

da Teoria da Sociologia chamada behaviorismo social foi estabelecida durante a era da admi
nistração científica. Essa escola, que introduziu a idéia do ser social con10 objeto de estudo, 

estabeleceu a psicologia social co1no ran10 fundainenrnl da sociologia. 

George Herbert Mead ( 1863- 193 l) iniciou a psicologia socia l sugerindo que tuna pessoa 

apre nde a se conhecer por meio de um processo de observação dos papéis dos outros, em si

tuações interativas. A sociedade adn1ire cada pessoa por 1neio de u1n processo de in teração, 

sendo que a personalidade está em constante alteração en1 conseqüência dessa interação. 
A noção de psicologia Gesralr estava se tornando proeminente devido ao t rabalho do 

austríaco Christian Von Ehrenfels (1856-1932) e do alemão Max Werrhei1ner ( 1880-1943). 
A psicologia Gestalt representava u1n enfoque organístico que enfatizava não as partes ou 

u11idades, 1nas os padrões, as totalidades, as configurações e assin1 por diante, de tal 1nodo 

que "o todo parecia ser bem maior do que a son1a de suas partes". 

A partir desses princípios. a teoria Gestalt invadiria as idéias dos sistemas sociais, as 

dinâmicas de grupos e outras pesquisas comportan1entais, até as noções nos dias atuais da 
teoria dos siste1nas gerais e dos sisten1as sociorécnicos. Pesquisadores mais recentes tenta

ra1n vários 1nétodos sofisticados de pesquisa para melhor entender a natureza do trabalho 

e as pessoas no ambiente de trabalho. Alguns deles chegara1n a ser considerados cien1istas 
comporumienrais, 1nais do que estudiosos de relaciona1nentos hu1nanos. Dentre eles, pode1n

se citar A. Maslow, F. Herzberg, D. McGregor, C. Argyris, R. Likert, K. Lewin e outros. que 

acreditavain que, en1 lugar do conceito de ser social, o conceito de ser auw-rea/izado seria 

muito 1nais apropriado para explicar as 1notivações hun1anas. 
Esses cientistas enfatizaram o valor das estruturas organizacionais mais democráticas, 

1nenos autoritárias, do que as sugeridas pelos escritores clãssicos. 
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Comparação entre as escolas clássicas e das 
relações humanas 

O Quadro 8.1 restune as diferenças funda1nentais entre as teorias clássicas e das relações 

hun1anas. 

Críticas à Teoria das Relações Humanas 
Desde que surgiu con10 filosofia de administração, por volra de l 930, práticos e estudio

sos da administração tê1n escrito severas críticas à Teoria das Relações Hun1anas. Alguns 

estudiosos até a ridicularizara1n e aos seus defensores, com títulos jocosos e apelidos como 

lwP/>iness boys (garotos da fel icidade), para significar a ênfase exagerada dos defensores no 

aspecto senti1nental dos participantes das organizações. 

Algun1as das críticas vasran1ente d iscutidas são: 

1. Validade cientifica: muitas das conclusões não são sustentadas por adequada evidên

cia científica; elos são baseadas em uma compreensão cl ínica mais do que em experimen

tos controlados. E vale a questão: "foram os grupos experimentais projetados para provar 

a hipôtese do experimentador?" 

2 . Miopia dos enfoques: os seguintes pontos confirmam a visão curta das relações humanas: 

~ falta de foco adequado na trabalho: muita ênfase nos relacionamentos interpessoais e 

nos grupos informais; 

~ negligência da dimensão da satisfação do trabalho: excesso de motivação econõmica 

poro controlar o comportamento humano; 

Q UADRO 8 . 1: Diferenças fundamentais entre as teorias clássicos e das relações humanas. 

1 TEORIAS 1 

1 Caracteristlcas li Clósslcas li Relasões humanas 1 

1 Estrutura 11 Mecanicista, impessoal li A organização é um sistema socia l 1 

Comportamento no 
Produto de regras e regulamentos Produto de sentimentos e atitudes 

organização 

1 1 

No trabalho e nos necessidades 
Nos pequenos grupos e nos 

Foco 
econômicas dos trabalhadores 

qualidades humanas e emocionais 
dos empregados 

Pessoas tentam maximizar 
Ênfase na segurança pessoal e 

Ênfase recompensas: ênfase na ordem e 
nos necessidades sociais dos 
trabalhadores para o alcance 

na nacionalidade 
das metas organizacionais 

1 
Resultados 1 Alienação no trabalho, insatisfação 

Empregados felizes tentando 
produzir mais 
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JI> pesquisas das relações humanas concernentes a operários: os níveis gerenciais não 

podem ser delineados em termos de comportamento, mesmo de formo simples, com 

base nesses estudos. 

3. Superpreocupação com a felicidade: os estudos de Hawthorne sugeriam que "em

pregados felizes serão empregados produtivos" . Essa relação entre felicidade e satisfa

ção no trabalho é infeliz porque representa uma visão simplista da natureza do homem. 

4 . Mal-entendido do sentido de participação: alguns dos estudiosos pós-Hawthorne 

viam a participação como um lubri ficante que reduziria a resistência à autoridade formal 

e levaria os trabalhadores ao alcance das metas organizacionais. 

S. Visão da decisão de grupo: mesmo com a evidência de a pesquisa sobre a superio

ridade da decisão de grupo ser conflitante e inconclusiva, a teoria manteve essa superiori

dade sobre a decisão individual; o indivíduo não quer perder sua identidade ou não quer 

ser identificado só pelo grupo. 

6. Geração de conflitos: o teoria falhou em reconhecer o conflito como uma forço criativo 

no sociedade; os estudiosos acreditavam que o conflito era ruim e devia ser minimizado. 

A ênfase era no alcance do paz e da cooperação. Estudos otuois mostram que o vida sem 

conflitos pode ser sem significado e intoleróvel. O conflito existe e, se adequadamente 

trotado, pode trazer ajustes e resultados mais eficazes. 

7. Antiindividualismo: o movimento das relações humanas é antiindividuolisto. Aqui adi~ 

ciplina do chefe é simplesmente substituído pelo disciplina do grupo, forçando o indivíduo o 

sacrificar seus valores pessoais e atitudes no sufocante conformidade aos padrões grupois. 

Todas essas críticas podem ser 1nais be1n desenvolvidas, o que, se feiro, trará um n1elhor 
enrendi1nenro do comportamento hu1nano nas organizações, desde os ren1pos e1n que as 
teorias administrativas começara1n a se desenvolver. 

Questões para revisão 

1. Quois são os três influências históricos que 

servem de bose paro o movimento das rela

ções humanos? 

2. Quais são os dois aspectos fundomentois 

que servem de base poro o desenvolvimen
to do psicologia industriei? 

3. Quais são as Iases da experiência de 

Hawthorne? 

4 . Quais são as conclusões importantes da ex· 

periêncio de Howthorne? 

S. O que é o eleito Hawthorne? 

6 . Quais são os tipas de sociedade de acordo 

com a abordagem de Durkheim? 

7. Estabeleça e descrevo três aspectos críticos 

da Teoria dos Relações Humanas. 

8 . Segundo os pesquisadores dos estudos de 
Hawthorne, qual é o relação entre ilumina

ção e produtividade? 

9 . Como se poderia relator o aumento nos ní

veis do produtividade da sala de montagem 

de relês? 
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Sumário do capítulo 

A dinâmica de grupo e suas características "' 

A administração comporta1nentalista. de Simon "' 

A motivação humana "' 

Teorias de motivação "' 

Integração das teorias de motivação "' 

A liderança nas organizações "' 

Liderança gerencial "' 

Abordagens contingenciais de liderança "' 

A qualidade de vida no trabalho ... 

Objetivos de aprendizagem 

O estudo deste capítulo torna o leitor capacitado a: 

.. Entender o comportamento dos indivíduos e dos grupos nas organizações. 

.. Compreender o processamento dos indivíduos e dos grupos nas organizações. 

.. Compreender o processamento da motivação, seus elementos e as várias teorias. 

.. Definir o ciclo da motivação e seus estágios, com as diversas implicações gerenciais. 

.. Relacionar e integrar as diversas teorias de motivação. 

.. Definir o processo de liderança e os tipos de poder envolvidos. 

.. Enrender o desenvolvimento das várias teorias de liderança e seus respeccivos criadores. 

.. Entender os vários aspectos da liderança gerencial e suas abordagens. 

.. Identificar alguns aspectos importantes da qualidade da vida de trabalho. 
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lntroducão , 

A abordagem comportamentalista, ta1nbém deno1ninada novas relações humanas, teve 

orige1n con10 un1 desdobran1ento da Teoria das Relações Hu1nanas e con10 uma tentativa de 

consolidar o enfoque das relações hu1nanas nas teorias das organizações. 
A Escola Co1nporta1nentalista estabelece criticas à Teoria Clássica e aos princípios gerais 

por e la estabelecidos, pela sua rigidez e n1ecanicis1no. O co1nportainentalis1no també1n cri

tica a Teoria da Burocracia pelo seu 'n1odelo de máquina'. 

Essa escola t rouxe um novo direcionamento às teorias da administração, com uma maior 

valorização do comportamento do indivíduo e uma redução nas posturas normativas e des

critivas das teorias de até então, isto é, a Teoria C lássica, a Teoria da Burocracia e a Teoria 

das Relações Hu1nanas. 
Co1n certeza havia 1nuitas falhas na abordage1n das relações hu1nanas e e1n suas su

posições, as quais se desenvolverain a partir de estudos, co1no a experiência de Hawthor

ne (que não eram necessariamente sustentados por evidência e1npírica) . Por exen1plo, a 

consideração de que un1 trabalhador satisfeito seria lllll trabalhador produtivo ne1n sem

pre se 1nostrou válida. Entretanto, os resultados de Hawthorne e a subseqüente atenção 

dada à organização social e às teorias de motivação do ind ivíduo aceleraram o trabalho 

de estudiosos e escritores entre 1950 e 1960. Esses estudiosos adotara1n u1na orien tação 
mais psicológica, con1 foco no ajusnunenro pessoal do trabalhador na organização e nos 

efeitos dos relaciona1ncntos intragrupais e dos estilos de liderança. Tal movilnenro escava 

forte1nente envolvido co1n o comportamento organizacional, isto é, o estudo dos indivíduos 

e grupos nas organizações. O trabalho de alguns desses estudiosos será apresentado 1nais 

detalhadainente a seguir. 

A herança mais ilnportante t razida para a abordagem comportainentalista veio de Kurt 

Lewin ( 1890-194 7). Nascido na Ale111anha, estudou nas universidades de Friburgo, Muni
que e Berli1n, onde se doutorou e1n psicologia. Os estudos de Lewin constitu íram a passage1n 

das relações hu1nanas para un1 novo 1novi1nento dedicado à ad1ninistração e à psicologia 

industrial na década de 1960. 
Em 1935, foi traduzido do ale1não para o inglês seu primeiro livro, UmCI teoriCI dinâmica 

dC1 personalidade, no qual desenvolveu vários aspectos da dinâmica de grupo. 
Alguns autores já t ratava1n, na época de Lewin, da influência do grupo na vida do indi· 

vfduo, e alguns, co1n u1n pouco de exagero da Escola das Relações Hu1nanas, 1nencionaran1 

aré que a personalidade nada mais era do que o lado subjetivo da cultura . 

Lewin tentou estabelecer uma ligação entre a teoria social e a ação social. Seu livro 

Resolving social confliccs trata de sua teoria de cmnpo e focaliza o g111po como o cmn po das 

percepções, das ações e dos sentimentos humanos. 

Con1 Kurt Lewin, a psicologia, pela primeira vez, encontrou um 1neio de usar a experi · 

mentação para estudar a vida dos grupos. Alguns proble1nas que pareciam não experi1nen
tais à pri1neira vista forain testados; Lewin conduziu experimentos de grupo para medir a 
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atmosfera da liderança (nos t rês estilos básicos: autocrática, liberal e democrática) e outros 

assuntos de seu interesse. Ele estava convencido de poder conduzi r experi1nentos com gru · 

pos com o 1nesn10 rigor científico dos experin1entos químicos ou físicos. 

A dinâmica de grupo e suas características 
O n(1deo central da teoria de Lewin é o estudo cios pequenos grupos, enfatizando coesão 

grupal, padrões grupais, 1notivação, participação, processo decisório, produtividade, ten

sões, estilos de liderança etc. 

O grupo é composto de un1 número restrito de pessoas (geral1nente menos de sete), que 

gozan1 de li vre in teração durante un1 período razoavehnente longo de tempo. Os ele1nen
ros a considerar nos grupos assi1n formados são: solidariedade; continuidade e duração da 

associação; tainanho; papel e natureza das tarefas do grupo; objetivos e produção grupal; e 

autonomia e aco111oclação dentro da organização. 

Os fatores que determinain a formação de grupos se apóiam na idéia de consenso interpes
soal, isto é, a base co1nt11n de concordância entre os me1nbros do grupo, sobre os objetivos e 

sobre os 1neios de alcançá-los, resultando daí a solidariedade gnt/Jal. 
Partindo desse consenso, encontram-se os seguintes determinantes: 

"' interação: relocionomento com outros pessoas o fim de resolver problemas, olconçor 

objetivos; 

"' localização: proximidade necessário poro que os pessoas possom interagir; 

"' interesses comuns: elementos que constituem o forço motivodoro no coesão grupo!; 

... tamanho: quontidode de pessoas que possibilito o interação e o estobilidode (os expe-

riências de Lewin opontom cinco como o número mois odequodo); 

"' comunicação: processo de informações lundomentol poro o interoçõo e poro o consen

so; seus aspectos têm o ver com o redução de tensões entre indivíduos, o fim de resolver 

problemas do noturezo dos objetivos ou do ombigüidode no situoçõo sociol. 

Os estudos das características dos pequenos grupos apresenran1 hnportantes aspectos 

constatáveis, co1no: "uma vez fonnados, esses grupos se estruturam, conrrolmn o con1porta-

1nento de seus participantes, rende1n a resistir a 1nudanças e produzern líderes''. 

Assitn, não obstante as vantagens constatadas no trabalho de grupo, convétn não perder 

de vista que a coesão grupal pode funcionar e1n sentido oposto ao desejado pela ad1ninis

tração da e1npresa. De fato, a solidariedade gnipal pode influenciar as pessoas no sentido de 

din1inuir a produção e fixar meras inferiores às que poderiam ser obtidas. Alé1n disso, poderá 
produzir resistência ~1 n1udança ou à sua aceitação. 

Darwin Carrwrighc, diretor do Centro de Pesquisas sobre Dinfünica de Grupo, da Uni

versidade de Michigan, indicou os seguintes princípios da dinâmica de grupo, no que tange ao 

grupo como instrumento e meta de 1nudança: 



O 202 • Teorias da administração 

.. poro que o grupo seja usado efetivamente como um meio de mudança, tanto os pessoas 

que devem mudar quanto aquelas que devem exercer influência poro que o mudança seja 

efetuado precisam ter forte senso de pertencer ao mesmo grupo; 

'" quanto mais atraente for o grupo poro seus membros, maior será o influência que o grupo 

poderá exercer sobre eles; 

.. nos tentativas de mudar atitudes, valores ou comportamentos, quanto mais relevantes 

forem esses elementos, como base de atração poro o grupo, maior será o influência que 

o grupo poderá exercer sobre eles; 

'" quanto maior o prestígio de um membro do g rupo aos olhos dos outros membros, maior 

será o influência que ele poderá exercer; 

'" os esforços poro mudar indivíduos ou portes do grupo, tendo por objetivo desviá-los dos 

normas do grupo, encontrarão forte resistência; 

.. pressões fortes poro mudanças no grupo podem ser estabelecidos por meio do criação 

de uma percepção conjunto, pelos membros, com relação à necessidade do mudança, 

fazendo com que o fonte de pressão poro o mudança resido dentro do grupo; 

'" informações relacionados com o necessidade de mudança, planos poro mudança e conseqüên

cias do mudança devem receber o participação de todos os pessoas relevantes no grupo; 

'" mudanças em uma porte do grupo produzem tensões em outros portes; essas tensões só 

podem ser minimizados pelo el iminação do mudança ou mediante o introdução de rea

justamentos nessas outros portes. 

Depois de Elton Mayo e de Kurt Lewin, as pesquisas se concentraram no relacionamento 

do pequeno grupo con\ seu supervisor. As principais delas foran1 dirigidas por Rensis Likert 

e seus associados na Universidade de Michigan. 

A administração comportamentalista, de Simon 
Os estudiosos aponra1n duas linhas dentro do con1porta1nenralisn10, associadas a alguns 

autores: 

1. ênfase no aspecto sociológico: Chester Bornord, Herbert Simon e Philip Selznick; 

2. ênfase no aspecto psicológico: Elton Moyo, Chris Argyris e Amitai Etzioni. 

Alé1n desses, outros nomes itnportantes desenvolveram estudos q ue serão abordados 

1nais adiante. 

O co1nporta1nentalismo pode ser definido co1no uma doutrina psico-sociofilosófica, que 
visa explicar os fenô1nenos sociais por 1neio do comporrainento dos indivíduos e o estudo 

das causas que influencian1 tal co1nporta1nenro. 

Para alguns estudiosos, a grande i1nportância do comportamentalis1no na teoria da adn1i

nistração parece estar no rompimento co1n os enfoques prescritivos ingênuos das escolas e 
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corrences anceriores. Pa rece ser com o comporcamental ismo que se dá a incorporação da so

ciologia da burocracia a todos os tipos de organização, embora essa a1npliação se sedimente 

con1 o est.ru turalisn10 e com o enfoque sistên1ico. 
O con1porran1entalismo aparece, assin1, con10 um novo padrão de teoria e pesquisa, ten

tando se livrar das idéias preconcebidas da d inâmica de grupo e desenvolvendo u1na visão 

analítica e experimenral. 

O no1ne de tnaior destaque na corrente co1nportarnentalista é Herberc Alexander Sin1on 

( L916-2001), cuja 1nera principal foi tentar desenvolver lnna ciência do comporcainento 

hu1nano isenta da consideração dos valores. Si1non, nesse aspecto, se aproxi1nou de Tuylor 

e de Gulick, mas en1 seus escritos iniciais rejeicou as idéias desses pioneiros. 
Os primeiros estudos de Simon, ao iniciar a carreira no ca1npo político, referiam-se 

à área da ad1ninistração pública, e sua pri1neira obra escrita foi o panfleto "Measuring 

1nunicipal activities", publicado e1n 1938, em parceria com Clarcnce Ridley, pela T he 

Internacional City Managers Association. As principais posculações de Simon evidencian1 

a profunda influência exercida sobre ele por C hester Barnard, pessoaln1ente e por meio de 

seus livros. Em seus estudos, Si1non destaca o conceito de ' ho1nem satisfatório', que signi· 
fica que o objetivo da ad1ninistração não deve ser 'maxi1nizar' ou 'otimizar' a atividade, 

e, si1n, alcançar a condição que 'satisfaça'; em outras palavras, adotar u1n curso de ação 

que seja 'bastanre bom' sob todos os ponros de vista, em vez de procurar o melhor curso 

de ação possível. Con10 conseqüência, Sitnon refura o pressuposto da 'racionalidade' que 

baseia as teorias nos cainpos da economia, da teoria dos jogos e do processo decisório 

cscatístico. 

A motivação humana 
O escudo da motivação refere-se basicamente às ra.:ões />elas quais (lS />essoas se comporwm 

de certo modo. E1n termos gerais, a 1norivação pode ser descrita co1no o d ireciona1nento e a 

persistência da ação. Isso escá relacionado con1 a escolha que as pe.ssoas faze1n de decenni

nado curso de ação, ctn decrin1ento de outros, e porque continuam com a ação escolhida, 

muicas vezes por um longo período, enfrentando muitas dificu ldades. 

Motivação é "alguma forço d irecionado dentro dos ind ivíduos, pelo 

qual eles tentam a lcançar uma meto, o fim de preencher 

uma necessidade ou expectotivo".1 

Recente1nence, e1n 1982, T. R. Mitchell2, por meio do estudo "Motivação: novas d ire
ções para a teoria, pesquisa e prática", apresentou u1na revisão da teoria de motivação. Nes

se estudo, Mitchell identificou quatro caracterísricas específicas que serve1n de base para a 

definição de 1nocivação e que estão relacionadas a seguir: 
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"' a motivação é definida como um fenômeno individual: cada pessoa é único, e 

todos as teorias maiores assim o consideram; 

"' a motivação é descrita, geralmente, como intencional: considero-se que esteja 

sob o controle do trabalhador, e comportamentos que sõo influenciados pelo motivação 

sõo vistos como escolhos de oçõo; 

"' a motivação é multifacetada: os fatores de maior importõncio sõo: ( 1) o que mantém 

os pessoas ativos (estímulo) e (2) o forço de um indivíduo poro adotar o comportamento 

desejado (escolho do comportamento) ; 

"' o propósito das teorias de motivação é predizer comportamento: o motiva

ção nõo é comportamento em si, e nõo é desempenho; motivação se refere à açõo e às 

forças internos e externos que influenciam o escolho de oçõo de um indivíduo. 

Com base nessas características, Mitchell define motivação co1no "o grau para o qual um 

indivíduo quer e escolhe adorar derenninado co1nportan1ento". Uma ilustração siinplificada 

do modelo básico de motivação está representada na Figura 9 . l. 
As pessoas tê1n seu con1portamento deten11inado pe lo que as motiva. Seu desempe nho 

é un1 produto de dois fa tores: nível de habilidade e 1notivação, que pode ser expresso pela 

equaçao: 

Desempenho = f (Habilidade x Motivação) 

Desse 1nodo, se un1 gerente deseja 1nelhorar o trabalho de uma organização, deve dar 

ate11ção ao nível de n1otivação de seus participantes, encorajando seus assistentes e subord i

nados ao direcionamento dos esforços para o alcance dos objetivos e metas da organização. 

Motivação é um assunto co1nplexo, mui to pessoal, e influenciado po r diversas va riáveis. 

Os indivíd uos têm iuna variedade de necessidades, que se altera1n e que às vezes são confli 
tantes, ben1 co1no expectativas que pode1n ser satisfei tas de várias 1naneiras diferentes. 

FIGURA 9 . 1 : Modelo de motivação. 

Necessidades 
ou expectativas 

l 
Retol'no 

(ou leedbock) 
J 

Resultam em 

Força 
direcional 

1 

!===:> 

Que provêem 

Realização 

Poro alcançar 

Metas 
desejadas 



e o p i 1 u 1 o 9 • A Escola Comportamentalista • 205 G 
Necessidades e expectativas no trabalho 

As diversas necessidades e expectativas poden1 ser caracterizadas de vários 1nodos, desde 

divisões simples e1n 1notivos psicológicos e motivos sociais, ou e1n motivação intrínseca e 
. - . mot1vaçao extnnseca. 

A motivação intrínseca está relacionada a recompensas psicológicas, con10 a oportunidade 

de usar a habilidade de alguém, um sentido de desafio e realização, o recebi1nenro de u1n 

reconhecin1ento positivo ou apreciação, ou ser tratado com respeito. 

As recompensas psicológicos são, geralmente, determinados pelos 

ações e pelos comportamentos individuais dos gerentes. 

A motivação extrínseai está relacionada a recompensas tangíveis ou 1nareriais, como salá

rios, benefícios ad icionais, seguros de vida, promoções, contratos de trabalho, ambiente e 

condições de trabalho. 

As recompensas materiais sõo, geralmente, determinados pelo 

oito administração e podem estar, em grande escola, foro do 

controle individual dos gerentes. 

A 1notivação no trabalho tmnbé1n é influenciada por u1n conceito in1portante: o contrato 
psicológico, que consiste em uma série de expeccativas entre cada indivíduo/membro da organi
zação, e a organização como entidade. Essas expectativas não são definidas forma lmente, e 

mes1no que indivíduo e organização possain não estar a par conscientemente dessas ex

pectativas, o relacionamento indivíduo-organização ainda assim é afetado por elas. 

O ciclo da motivacão -
O ciclo da motivação é 1iml1 seqüência de eventos que se i11icia com necessidades insaiisfeicas e 

iem1ina depois que o indivíduo analisa as conseqiiências da tenwriva de sai.isf azer essas necessida
des. Esse ciclo se constitui de seis estágios: 

1. existe uma necessidade ou um objetivo não satisfeito de uma pessoa; 

2 . o pessoa procuro alternativos, por meio de um comportamento dirigido, que poderiam 

satisfazer o necessidade determinado; 

3. o pessoa escolhe o 'melhor' maneiro de satisfazer o necessidade; 

4 . o pessoa é motivado o agir poro obter os sotisfatores do necessidade; 

5. o pessoa reexamino o situação, observando o que está ocorrendo; 
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6 . dependendo dos resultados desses esforços, a pessoa pode ou nõo ser motivado de novo 

pelo mesmo tipo de ne<:essidode ou de sotislotor de necessidade. 

Esses estágios do ciclo de motivação estão apresentados na Figura 9.2.> U1na das funções 
1nais i1nportanres dos gerentes - talvez a função primordial - é influenciar o ciclo moti

vacional a fiin de alcançar os objetivos da organização . 

. A. cada um dos estágios desse ciclo rnotivacional, o geren te deve tomar cerras ações, 

sendo estas rambé1n da organização, para tentar influenciar a in tensidade e a direção da 

motivação. Esses estágios n10stra1n o ciclo de motivação de um indivíduo em atuação, e1n 

tun contexto organizacional. 

O principal interesse gerencial é motivar os funcionários o alcançar 

os objetivos orgonizocionois de modo eficiente e eficaz. 

Essa rnotivação para o alcance dos objetivos leva ao desempenho, q ue é o fator crítico no 

contexto organizacional. O entendimento do ciclo nwiivação--<iesempenho está indicado na 

Figura 9.3, que examina o relacionamento entre os elernen tos da n1otivação e do dese1npe
nho individual.4 

A frustracão do indivíduo , 

Se as forças atuan tes e1n uma pessoa são bloqueadas antes do alcance de uma meta deseja

da, duas alternativas são possíveis: ocorre um comportamento construtivo ou uma fn1straçiío. 

O compor1ame1110 constnaivo é urna reação positiva ao bloqueio de urna meta desejada e 

pode tornar duas fonnas principais: a solução do problema ou a reestruturação. 

FtGURA 9 .2: O ciclo do motivoçõo. 
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9 3 o . 1 r h IGUl!A • CIC o mo l \IOÇO esempen o. • • 

( As necessidades individuais - não estão sat isfeitos. , . 
Criação do necessidade. 
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IJ> a solução do problema é a remoção da borreira que não permite o alcance da meta; 

par exempla, o conserto de um equipamento danificado; 

IJ> a reestruturação ou compensação é a substituição de uma meta por outro alternativa, 

mesmo que de mois boixa ordem; por exemplo, arranjar outro emprego, paro comple

mentação de rendo, por não ter saído a promoção esperada para um cargo superior. 
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Frustração é o sentimento que se desenvolve no indivíduo quando 

muitas vezes ele não consegue alcançar objetivos ou satisfazer 

necessidades estabelecidos. 

A frustração é u1na 1·esposca negativa ao bloqueio de U1na 1neta desejada e resulta em u1na 
forn1a defensiva de comportamento. Existem 1nuitas reações possíveis para a frustração, 
causadas pela falha no alcance de tal 1neta. Tudo isso pode ser resumido sob quatro pontos 
principais: agressão, regressão, fixação e re1:raimento. Note-se que esses elementos não são 
1nutuan1ente excludentes. A maioria das formas de co1nporta1nento induzido pela frustra
ção no trabalho é uma co1nbinação de agressão, regressão e fixação. 

li> Agressão: é um ataque físico ou verbal sobre alguém ou alguma coiso; palavrões e 

ofensas o alguém ou destruição de algum equipamento ou de documentos são exemplos 

de agressão. Essa formo de comportamento pode ser dirigido contra pessoa ou objeto, os 

quais são percebidos como os fontes do frustração. 

li> Regressão: é o reversão poro a imaturidade infantil ou uma formo mais primitivo de 

comportamento; por exemplo, gritaria, mau humor, chutes em móquinos quebrados ou 

peços de equipamentos. 

li> Fixação: é uma formo persistente de comportamento que não tem valor adapta tivo e 

continuo o repelir ações que não têm resultados positivos; por exemplo, o inabilidade em 

aceitar mudanças ou novos idéias, a insistência poro ser promovido, mesmo sabendo não 

estar qualificado poro o função. 

li> Retraimento: é apatia, desistência ou resignação; por exemplo, airoso no chegado ao 

trabalho, saido mais cedo, doenças ou obsenteísmo, recuso em aceitar responsabilida

des, evitar tomados de decisão e o abandono completo do emprego. 

Alguns fatores influenciam forte1nente o senthnenro de frustração. São eles: 

li> o nível e o intensidade do necessidade; 

li> o grou de decisão com relação à melo desejado; 

li> o forço do motivação; 

li> o natureza percebido da barreiro ou agente bloqueador; 

li> os característicos de personalidade do indivíduo. 

A Figura 9.4 representa un1 modelo básico de frustração.s 
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F1GuRA 9 4 · Os elementos do Ir stroç· o • • u o . 
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Teorias de motivacão 
' 

Qualquer teoria de motivação se preocupa e m determinar as razões pe las quais as pes

soas adotam determinados comportamentos e o processo que causa tais con1p0rtain entos. 

Aquelas teorias cujo foco está en1 'o que' motiva o con1portan1ento são chan1adas c.eorias de 

co11te1ulo, e aquelas cujo foco está en1 'como' o co1nportan1ento é 1notivado são chainadas 

teorias de processo. 
As teorias de conte(1do foca lizam gera lmente as necessidades hun1anas de algum tipo; a 

força das necessidades e o 1nodo especíiico co1no u1na pessoa deseja satisfazê-las são usual-

1nente aprendidos pelas teorias de processo. 

Alé1n desses t ipos, existe1n as teorias de refarço, que tentam ajudar os adn1inistradores 

a entender co1no o con1p0rtan1ento dos indivíduos é influenciado pelas conseqüências do 

an1bience. 

Estas são as principais teorias de conteúdo de n1oti vação: 

1. teoria do hierorquio dos necessidades, de Moslow; 

2. teoria ERC, de Alderler; 

3. teoria dos dois lotares, de Herzberg; 

4. teoria do reol izoçõo (necessidades odquiridosl. de McClellond. 

Já as principais teorias de processo são: 
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1. teorio do expectoção, de Vroom; 

2 . teorio do eqüidade, de Stacy Adams. 

A principal ceoria de reforço é a de Skinner. 

Teorias de conteúdo 

Teoria da hierarquia das necessidades, de Maslo\v 

A ceoria da hierarquia das necessidades, de Abraha1n Maslow ( 1908- l 970), é un1a das 1nais 
conhecidas sobre n1otivação no estudo da adnünistração e do compon ainenco organizacional. 

Os ele1nentos essenciais no 1nodelo, para uso no gerenciamento, estão aqui apresentados: 

1. Os motivos dos adultos são complexos: nenhum motivo simples determina comportamen

to, mos, sim, um conjunto de vários motivos que operam ao mesmo tempo. 

2 . Necessidades o partir de uma hierarquio: os mais boixos níveis de necessidade devem pelo 

menos ser satisfeitos parcialmente, antes que surjam níveis maiores de necessidades. Em ou

tras palavras, uma necessidade de nível mais oito não pode se tornar uma forço motivadora 

ativo, olé que uma necessidade de ordem mais boixo esteja essencialmente satisfeito. 

3 . Necessidade satisfeita não é motivador: uma necessidade que estó insatisfeita ativa o 

comportomenlo de busco. Se uma necessidade de nível mais baixo é satisfeito, uma de 

nível mais alto aparece. 

4 . Níveis mais altos de necessidades podem ser satisfeitos de manei ras mu ito mais variados 

do que os de níveis mais baixos . 

5. As pessoas procuram o crescimento: os indivíduos desejam se mover no sentido de subir no 

hierarquia dos necessidades. Nenhuma pessoa estó satisfeito no nível dos necessidades fisio

lógicos. Geralmente, os pessoas procuram o satisfação de necessidades de ordem maior. 

Maslow propôs que as necessidades básicas fosse1n estruturadas em uma hierarquia de 
predon1inância e probabilidade de surgiinento. Ele estabeleceu sua teoria co1n base na afir-
111ação de que os indivíduos se componam no sentido de suprir suas necessidades mais imediatas, 
que estão priorizadas na seguinte escala: 

I> necessidades fisiológicos; 

I> necessidades de segurança; 

I> necessidades sociais; 

I> necessidades de estimo; 

I> necessidades de outo-reolizoçõo. 

As necessidades fisiológicas estão relacionadas às necessidades hun1anas de sobrevivência, 
con10 ali1nencação (fome), repouso e sono (cansaço), abrigo (frio e calor), desejo sexual 
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(energia orgânica) ecc. Essas necessidades são inscincivas e já nasceram con1 os indivíduos; 
são as 1nais pre1nences de codas as necessidades hu1nanas e dirige1n o comportamenco do 
indivíduo quando ainda não forain satisfeicas. 

As necessidades de segurança estão relacionadas à busca de proteção contra ameaças/ 
privações, assim co1no à íuga do perigo; surgem no indivíduo quando as necessidades fisio
lógicas estão relativamente satisfei tas. São necessidades de proteção contra doenças, in
certezas, desemprego, roubo etc. Elas 1nantêm as pessoas sob relação de dependência co1n 
a e1npresa ou con1 outras pessoas, podendo tornar-se poderosos ativadores n1otivacionais, 
dependendo do uso. 

As necessidades sociais surge1n no comportamento hu1nano quando as necessidades ante
riorn1ente citadas encontram-se relativatnence satisfeitas; são aquelas relacionadas à participa
ção em grupos, aceitação por parce dos co1npanheiros, amizade, afeto, amor ecc. A fruscração 
das necessidades de afeco e an1or conduz à solidão e à inadaptação social. Essas necessidades, 
quando satisfeitas, são imporranres forças n1otivadoras do comporrainenro dos indivíduos. 

As necessidades de estima são aquelas relacionadas com a maneira pela qual o indivíduo se 
vê e se avalia; envolve1n auto-apreciação, aucoconfiança, auco-respeico, aprovação social, 
além de srau1s, prestígio e consideração. A sacisfação das necessidades de estima conduz 
a senci1nenros de aucoconfiança, força, valor, capacidade, urilidade e poder. A fruscração 
dessas necessidades pode provocar sentimentos de inferioridade, fraqueza, dependência e 
desamparo, que levam ao desâiü1no. 

As necessidades de au.to-1·ea/ização são as necessidades hu1nanas mais elevadas, nas quais 
alguns tê1n de realizar o seu potencial (aurodesenvolvin1ento contínuo), isco é, são as neces
sidades que algumas pessoas têm de 'ser o seu 1nelhor'. Isso só ocorre quando rodas as outras 
'necessidades' estão relativamence 'be1n' satisfeitas. 

Esquemacicamcnce, as necessidades de Maslow pode1n ser reprcsenradas conforme a 
Figura 9.5. 

FIGURA 9 .5: A hierarquia dos necessidades, de Moslow. 
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Ressalt1as à teoria de Maslow 

A teoria de Maslow deve ser considerada uma orienração geral para os estudiosos porque 
trata de conceiros relativos, e não de uma explicação absoluta de todo o comportainenro hu· 
mai10. Existe1n muitas ressalvas no contexto da teoria, 1nuitas exceções às 'regras': 

li> Dificuldades teóricas: o teoria do hierarquia dos necessidades é quase uma teoria 

não avaliável (não provável), visto que apresento dificuldade de interpretação e operacio

nalização de seus conceitos. 

li> Metodologia de pesquisa: o modelo de Moslow é boseodo em uma amostro relativo· 

mente pequeno de objetos. É umo teorio originado em clínicos e unidades de análise de indi

víduos, o que provocou o reconhecimento dos limitações do modelo pelo próprio Moslow. 

li> Esquema supérfluo de classificação: o esquema do classificação dos necessidades 

é um tonto arti ficial e arbitrário. As necessidades não podem ser classificados em compar

timentos estanques de cinco níveis; o modelo é mais baseado em desejos daquilo que o 

homem deveria ser do que aquilo que o homem atualmente é. 

li> Cadeia de causas na hierarquia: não existe evidência determinado de que, uma 

vez satisfeito uma necessidade, suo tensão diminuo; é também duvidoso que o satisfação 

de uma necessidade automaticamente ative a necessidade seguinte na escala. 

li> Necessidades como determinantes de comportamento: assumir que os necessida

des sejam os determinantes cruciais de comportamentos é aberto a dúvidas; os comportamen

tos são influenciados por inúmeros fatores (não necessariamente as necessidades isoladamen· 

te). Além disso, existe ampla evidência de que as pessoas procuram objetivos e os engajam 

nos comportamentos que, de modo algum, estão conectados à satisfação das necessidades. 

li> Diferenças individuais: as pessoas diferem na intensidade de suas várias necessi

dades. Alguns indivíduos são fortemente influenciados por necessidades de afeição, a 

despeito de terem uma esplendorosa vida social e uma vida famil iar agradável; outros 

indivíduos têm grande e contínuo necessidade de segurança, a despeito de estarem em

pregados e de terem grande quantidade de benefícios agregados. 

O nível mais alto de necessidades dificilmente pode ser satísfeíto 

porque há sempre novos desafios e oportunidades de crescimento, 

reconhecimento e realização dos pessoos no vido. 

Teoria ERC, de Alderfer 

U1na variação da reoria da hierarquia das necessidades, de Maslow, foi estabelecida por 
Clayton Alderfer. Denominada teoria ERC, apresenta so1nente três níveis de necessidades 
de n1otivação dos funcionários: 
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"' necessidades de existência (E): o desejo de bem-estar fisiológico e moterial; 

"' necessidades de relacionamento (R): o desejo de satisfação das relações inter-

pessoais; 

... necessidades de crescimento (C): o desejo de crescimento continuado e desenvolvi

mento pessoal. 

Enquanto a teoria de Maslow argumenta que o progresso dos indivíduos aumenta à 
1nedida que eles sobe1n na hierarquia das necessidades, como resultado da satisfação das 

necessidades mais baixas, a teoria ERC estabelece um único co1nponente de frustração
regressão. Isso sugere que uma necessidade de nível mais baixo já satisfeita pode se tornar 

ativa quando u1na necessidade de nível mais alto não puder ser satisfeita. Então, se alguém é 

continua1nente frustrado e1n suas tentativas de satisfação das necessidades de crescimento, 

as necessidades de relacionamento podem de novo ser consideradas o motivador-chave. 

Outra diferença entre as teorias de Maslow e Alderfcr é que a teoria ERC estabelece que 

mais de lnna necessidade pode ser ativada ao 1nes1no te1npo. 

Teoria dos dois fatores, de Herzberg 

Frederick Herzberg (1923-2000) estabeleceu tnna teoria que é tnna extensão inte

ressante da teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Sua teoria foi derivada da 

análise de 'inc identes críticos' descritos e1n entrevistas co1n muitas pessoas em diferen

tes empresas e países, relacionados ao que provocava satisfação ou insatisfação no tra

balho (do que as pessoas gostavam ou não gostavam e1n seu trabalho), canto no en1prego 

atual como em empregos passados. 

Os resultados indicavan1 que, quando as pessoas falavam sobre o senrin1ento de insa

tisfação co1n relação ao trabalho, elas falavam de fatores extrínsecos ao traba lho, e que, 

quando falavam sobre sentir-se bem ou satisfeitas, falavam de elementos intrínsecos ao tra

balho. Herzberg os denominou fawres de higiene e fatores de motivação, respectivamente. 

Fawres de higiene 

Os fatores de higiene representatn as necessidades de evitar dor no a1nbience. Eles 

não são parte intrínseca de um trabalho, mas estão relacionados às condições sob as 

quais o trabalho é real izado. Esses fatores estão associados co1n senti1nentos negativos. 

São fatores relacionados con1 as condições do ambiente, isto é, de manutenção. 

Como a higiene física, tais fatores não provocan1 crescimento, 1nas somente pre· 

vinem deterioração. Os fatores de higiene não produzem nenhu1n crescimento nas 

respostas do trabalhador, n1as evitan1 perda no dese1npenho, causada por restrição de 

trabalho. 
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Fatores de higiene 

Fat01·es de motivação 

São ambientais, isto é, extemos ao trabalho. 
Previnem insatisfa ção. 
Produzem nível zero de m otivação, se mantidos. 
Nunca sóo completamente satisfeitos. 
D inheiro é o mais importante deles. 

Os fatores de rnotivação estão associados a sentitnenros positivos dos e1npregados 

sobre o trabalho. Eles se relacionam ao con teúdo do cargo e provocam satisfação nas 

pessoas con1 seu trabalho. Motivadores são necessários para mante r a satisfação e o alto 

dese1npenho no cargo. 

Por outro lado, se esses fatores não existe111, não provocam satisfação, que é a condição 
básica para a n1otivação na visão de Herzberg, coníonne ilustrado a seguir. 

Fatores de motivoçóo 
Deixam o individuo satisfeito. 
Afetam o sotisfoçõo no trabalho. 
Incitam os indivíduos o um desempenho superior. 

Os ele1nenros da teoria dos dois fatores (de higiene e de n1otivação) estão resun1idos na 

Figura 9.6. 

FrGURA 9 6 • Os fatores de h'g'ene e os lotares de mor oç· o • • 1 1 IV o 

-

Fatores de higiene Fatores de motivação 
(extrínsecos; de manutenção) (intrínsecos; satlsfacie ntes) 

D. D. 
Estado neutro de motivação, Alto estado de motivação, 
satisfação e desempenho: satisfação e desempenho: 

• Politicos do empresa e odministroçõo. • Reolizoçõo. 
• Relacionamento com superiores e pores. • Reconhecimento. 
• Condições do ambiente de trabalho. • Responsabilidade. 
• Vida pessoal, status e segurança. • Promoção, progresso. 
• Relacionamento com subordinados. • Crescimento. 

, lnsotisfoção Satisfação . 
< > . . 

Alto o Alto 
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Implicações gerenciais 

A ceoria de Herzberg apresenca u1na nova visão sobre o conceúdo da niotivação no crabalho. 
Durante muitos anos, os e1npregados tê1n sido niancidos paternalisticamente demais e 

1nuito pouco entusiasticainente n1otivados. Os gerentes têm focado sua atenção nos fatores 
de higiene, seguidainente com resultados pobres. Eles se preocupain mais com o a1nbiente 
de trabalho do que com o trabalho em si. 

A distinção entre os fatores de motivação e os de higiene vai ajudar a gerência a provocar 
nos indivíduos um desempenho elevado. A implicação mais fundamental da teoria de Herzberg 
é que, a fim de 1naxunizar a produtividade das pessoas, é absolutainenre necessário satisfazer suas 
necessidades de manwenção e prover a oportunidade de gratificar suas necessidades de motivação. 

A chave da 1notivação está em reestruturar significarivainente os cargos, para que seja1n 
desafiadores e recon1pensadorcs, que provoque1n oportunidades crescentes para realização, 
responsabilidade, crescimento e reconhecimento. A função gerencial é, em lugar de traba
lhos tediosos e des1notivantes, esrabelecer rrabalhos desafiadores e gratificantes. 

As descobertas de Herzberg indica1n que insatisfação não é sin1ples1nente o oposto da 
satisfação ou 1notivação (veja as figuras 9.7 e 9.8). Um indivíduo pode sentir nenhu1na in-

FtGURA 9 .7: Visão trod icional do relação insa tisfação-satisfoção. 

-
lnsotisfoçõo 

Visão tradicional 

(Satisfoçõo e insatisfoçõo sõo extremos opostos 
de um continuum simples) 

FtGURA 9.8: Visão de Herzberg do reloção satisfaçõo-insatisloção. 

Visão de Hen:berg 

Fatores de higiene 

-, 

Sotisfoçõo 

(-) <<:::=======================:>~ (+) 

lnsatisfaçõo Nõo-insotisfoçõo 

Fatores de motivaçõo - -(-) <<_::=======================:>_;> (+) 

Nãa-sotisfoção Satisfação 

(Sotisfoçõo e insotisfoçõo sõo dimensões independentes) 

' 
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satisfação e ainda assim não estar satisfeito . Satisfação e insatisfação parecem ser, de algu1n 

modo, independentes. Elas não são vistas con10 itens si1nétricos e1n u1na escala si1nples, mas 

preferivehnente são vistas co1no atributos de diferentes escalas. 
Os fatores que causain insatisfação são diferentes daqueles que resultain e1n satisfação. 

A satisfação é afetada por fatores n1otivadores, e a insatisfação, por fatores de higiene. 

Comparação entre os modelos de Maslow e Herzberg 

Uma das principais razões da popularidade da teoria dos dois fatores de Herzberg é a 

co1npatibilidade co1n a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Tanto Maslow 
quanto Herzberg tende1n a supersünplificar o processo n1otivacional, enfatizan1 o n1esn10 

conjunto de relacionamentos e t ratan1 do mesn10 problen1a. 
Maslow formulou sua teoria etn tennos de necessidades, e Herzberg, em termos de metas 

ou recon1pensas. Todavia, Herzberg atentou para o refinamento e a li1nitação da hierarquia 

das necessidades, lançando uma nova luz sobre o conteúdo da 1notivação no trabalho. 
Herzberg reco1nendou o uso dos fatores de higiene para ajudar as pessoas a sustentar seus 

níveis 1nais baixos de necessidades. Os n1otivadores são recon1endados para alcançar níveis 
mais altos de necessidades. 

A construção de Maslow implica un1 arranjo seqüencial (hierarquia), com grande força 

a partir das necessidades não satisfeitas e 1novimentação por 1neio da hierarquia em uma 
'visão de cascara'; de acordo con1 Maslow, qualquer necessidade não satisfeita, de baixa ou 

alta orde1n, vai n10tivar os indivíduos. 
Ambos os modelos mostram semelhanças 1narcantes. Como resultado, a justaposição dos 

dois 1nodelos traz un1 sentido lógico e interessante de observar, co1no 1nosrrado na Figura 9.9. 

Apesar das muitas se1nelhanças entre os 1nodelos, algu1nas diferenças p0de1n ser perce

bidas, como mostrado no Quadro 9.1 . 

FIGURA 9 .9 : Comporoçõo enlre os modelos de Moslow e Herzberg. -----------~ 

( Avto~realizaçõo 

( _____ so_c_io_i_s __ ~) 

( Seguronço ) 

( Fisiológicos ) 

Maslow 
(Ênfase em necessidades) 

Fatores de 
motivação 

Fatores de 
higiene 

Herzberg 
' (Enfose em metas, incentivos) 
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Q UADRO 9 . 1: Comporoçõo entre os modelos de Moslow e de Herzberg. ----------~ 

1 

1 

1 

1 

1 

Elemento li M aslow li Hen:berg 

Ordem dos necessidodes 11 Arronjo seqüencial li Arronjo não seqüencial 

Ênfose 
11 

Descritivo li Prescritivo 

Essência do estudo 
1 

Necessidodes insotisfeitos Necessidodes sotisfeitos 
energizom o comportamento provocom desempenho 

Motivodor 
1 

Qualquer necessidode Somente ordens mais altos de 
relativamente insatisfeito necessidades 

Visão gero! dos problemos de 
Microvisão orientado ao 

trobolho e oos problemos 
Aplicabilidade motivoçéio de todos os 

motivociona is dos 
trobolhodores 

trobolhodores profissionais 

Infelizmente, nenhum dos modelos provê uma ligoçõo 

adequado entre os metas organizacionais e o sotisfoçõo 

dos necessidades do indivíduo. Ambos folham em trator o 

questão dos diferenças dos indivíduos no motivação. 

1 

1 

1 

Li1nitações, críticas e contribuições ele Herzberg 

A ceoria de He rzberg cem sido subinecida a 1nuitas críticas. Corno o inodelo de Maslow, 

o de Hcrzberg tem sido canto controvertido como it1flucnciável: 

li> Metodologia de pesquisa : Herzberg está ocorrentodo o seu método; seu modelo é 

método-limitado, visto que, quando os pesquisadores não utilizam o método do incidente 

crítico de obter informoçõo, eles chegam o resultados diferentes. 

li> Suposições consideradas: o suposiçõo de que dois conjuntos de fatores operom pri· 

moriomente em uma único d ireção tampouco é correto. Os críticos questionam o mútuo 

excludêncio dos dimensões; em alguns casos, os fatores de manutenção foram encontra· 

dos como sendo motivadores por funcionários de nível administrativo, e, em um estudo, 

verificou-se que os fatores de higiene eram tão úteis no motivação dos empregados como 

o eram seus motivadores. 

A despeito dessas críticas, a teoria dos dois fatores de Herzberg tem trazido significativa 

contribuição no sentido de melhorar o entendi1nento básico dos gerentes a respeito do 
co1nportainenro hu1nano. 

He rzberg ofereceu reco1nendação de ação específica para os gerentes melhorare1n o ní

vel de motivação dos e1npregados. Ele chamou a atenção dos gerentes para a imporcância 
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dos fatores de conce(1do do cargo na n1otivação no t rabalho, o que havia sido negligenciado 

anteriormente - o job enric/nnent (enriquecitnenco do cargo). 

O enriquecimenw do cargo, como praticado nas indústrias, é tnna conseqüência direta 
da teoria dos dois fatores de Herzberg. É baseado na suposição de que, a fi1n de n1otivar o 

pessoal, o cargo e1n si deve prover oportunidades de realização, reconheci1nento, responsa

bilidade, promoção e crescimento. 

Essa idéia básica serve para restaurar os cargos, os ele1nentos de interesse que foran1 tira

dos pela especialização intensiva. Nesse estágio, pode ser necessário saber a diferença entre 

rotação, a111pliação e enriq11eci111enw do cargo, corno mostrado na Figura 9.1 O. 
A diferença entre esses vários tern1os cem sido estabelecida sobre un1 cominuum de varie

dade, responsabilidades e cresci1nento pessoal no trabalho. O trabalhador é si1nplesmente 

exposto a várias atividades. Ele é tirado do trabalho tedioso por urn ten1po, te1n permissão 

para apoiar tuna tarefa relacionada, e assim por diante. 

O problema da rotação do cargo é que não mudam as características básicas, nc1n do 

trabalho ne1n do indivíduo; a monotonia pode ser aliviada te1nporarian1ente. Já a 11mplia

ção aumenta o presente cargo, incluindo n1ais tarefas, isto é, carregainento horizontal 

do cargo, o que não é enriquecin1ento do cargo, que, por sua vez, tenta adornar o cargo 

con1 os fatores que Herzberg caracterizou con10 motivadores: realização, reconhecimen
to, crescentes responsabilidades, oportunidades para cresci1nenro, promoção e crescenre 

co1npetência. Existe lllna cencativa de construir nos cargos um 1nais a lco senrido de desafio 

e real ização. 

FIGURA 9 . 1 O: As formos de enriquecimento do corgo. 

Alto 

Baixo 

Rotação Ampliação Enriquecimento 
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Teoria da realização (ou das necessidades adquiridas), de McClelland 

Algu1nas pessoas tên1 un1 desejo intenso de realização, enquanto outras não estão tão inte
ressadas nisso. David C. McClelland ( 1917-1998) escudou por 1nais de 20 anos este assunto e 
propôs a ieoria da realização, rnmbém denonlinada ieoria das necessidades adquiridas. De acordo 
com McClelland, existe1n certas necessidades que são aprendidas e socialn1ente adquiridas 
assiJn que o indivíduo interage corn o ambiente. Ele classificou essas necessidades en1 três 
categorias: as necessidades de realização, as necessidades de afiliação e as necessidades de podeL 

1. Necessidades de realização: o desejo de olconçor algo difícil exige um padrão de 

sucesso, domínio de tarefas complexos e superação de outros; é uma necessidade de 

desalio poro realização pessoal e poro o sucesso em situações competitivos. McClellond 

fez um estudo extensivo do motivo de realização e identificou os seguintes característicos, 

os qua is descrevem os pessoas reolizodoros no condição eficaz: 

li> essas pessoas gostam de assumir responsabilidades poro ochor soluções de problemos; 

li> elos gostom de correr riscos colculodos e estabelecer metas moderados; 

li> elos querem retorno concreto sobre seu desempenho (grandes reolizodoros, gostam de 

saber quão bem estão indo]; 

li> grandes realizadores não são motivados por dinheiro em si, mos empregam o dinheiro 

como um bom método de monter o nível de suas realizações. 

2. Necessidades de afiliação: é o desejo de estabelecer relacionamentos pessoais pr& 

ximos, de evitar conflitos e estabelecer fortes amizades; é uma necessidade social, de 

companheirismo e apoio, poro desenvolvimento de relacionamentos significativos com 

pessoas. Indivíduos com altos necessidades de afiliação vêem o organização como uma 

oportunidode de estobelecer relacionamentos novos e sotisfotórios . Eles são motivados 

pelos ca rgos que demandam interação freqüente com colegas. Essas pessoas não obtêm 

sucesso em tarefas que os obriguem o lrobolhor em isolamento. 

3. Necessidades de poder: é o desejo de influencia r ou controla r outros, ser responsável 

por outros e ter autoridade sobre eles; é o necessidade de dominar, influenciar ou contro

lar pessoas. O poder se refere à habilidade de manipular ou controlar os atividades de 

outros, poro olconçor os propósitos próprios ou de olguém. Pessoos com oito necessidade 

de poder procuram por posições de liderança; elos gostam de estabelecer meios, tomar 

decisões e dirigir atividades. 

A Figura 9.11 coinpara os ele1nentos das quatro teorias de conteúdo.6 

Implicações gerenciais 

É de grande importância saber co1no os gerentes motiva1n os funcionários que não são 
grandes realizadores. Para isso, McClelland, com sua teoria da realização, estabeleceu uma 
orientação co1n quatro pontos importantes, que são: 



O 220 • Teorias da administração 

F IGURA 9 . 11 : Umo comporoçõo dos quatro teorias de conteúdo de motivação. 

Teoria da hierarquia 
Teoria ERC 

Teoria dos Teoria das necessl-
das necessidades dois fatores dades adquiridas 

(Alderfer) 
(Maslow) (Herzberg) (McClelland) 

Auto-realizoçõo r+ Crescimento .. Motivador r+ Realização e poder 
Estimo .. Crescimento Motivador Realização e poder 
Sociais .. Relacionamento ;;:' • Manutenção .. Associação (afiliação) 
Segurança .. Existência ::, ~ Manutenção Não classificados 
Fisiológicos .. Existência ':::> Manutenção r+ Não clossifícodos 

Necessidades nõo Fatores de As necessidades 
As necessidades 

satisfeitos podem estar manutenção (higiene) de motivação são 
devem ser olconçodos 

em qualquer nível ao não motivarão os desenvolvidos por 
em ordem hierórquico 

mesmo tempo empregados meio do experiência 

1. o individuo deveria se esforçar poro obter feedbocks (retornos) freqüentes e concretos; 

2 . o individuo deveria procurar modelos de reolizoçõo, isto é, olhor aqueles que têm desem

penhado bem suas tarefas e tentar igualar-se o eles; 

3 . o individuo deveria imaginar-se como alguém que necessito de sucesso e desafio e esta

belecer meios de trobolho cuidodosomente plonejodos e reolislicos; 

4 . o indivíduo deveria controlar seus desejos, pensando e conversando consigo mesmo em 

termos positivos. 

McClelland n1ostrou resultados de uma pesquisa em que constata que somente J O por 
cento dos indivíduos têm uma necessidade dominante por realização. Existe evidência de uma 
correlação entre necessidade de alta realizaçào e alto dese1npenho . 

Teorias de processo 

Teoria da expectação, de Vroom 

Em 1964, Vic tor H. Vroo1n (1932- ) apresentou a teoria da expectação, ta mbéni 

cha mada de teoria da expectância , co mo alterna tiva às teorias de conteúdo. A teoria 
da expectação representa unia abordage1n co1npreensiva, válida e útil ao e ntendirnen

to da 1nocivação. 

Variáveis-chave no modelo 

No geral, a teoria da expectação é baseada e1n un1a visão da relação econômica do indi
víduo . A teoria vê as pessoas como tendo suas próprias necessidades e expectativas do que 
deseja1n, a partir do trabalho (obvia1nence, reco1npensas). 
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FtGURA 9 12· O modelo básico oplicodo de expectoçõo • • 

( f ·orça motivacional ) ( Quanto esforCjo deve ser colocado ) 
o o o 

Probabilidade da reloçõo Volor percebido Probabilidode percebida 
esforço percebido das recompensas do relação 
de desempenho desempenho-recompenso 

Quais as chances de Quais as chances de obter 
obter o trabalho feito se Quais os recompensas as recompensas valorizadas 
for colocado o esforço valorizadas? se o trabalho for completado 

necessório? satisfatoriamente? 
-

~ 

As pessoas usatn isso para decidir a qual e1npresa se juncar e se irão crabalhar duro no 

emprego. A teoria assu1ne que as pessoas são ton1adoras de decisões, que escolhen1 dentre 
várias alternativas, selecionando aquela que apacece con10 a 1nais desejável no nlomento. 
Assim, a motivação depende da situação enfrentada pelas pessoas e co1no elas sacisfaze1n 
seus desejos. 

U1n 1nodelo básico da expectação está representado na Figura 9.12. 
A teoria da expectação foi elaborada co1n base e1n três conceitos: valência, expectativa e 

ins tnonenral idade. 

1. Valência: são os preferências que os pessoas têm por vários resultados ou incentivos que 

estão potencialmente disponíveis poro elos. A valência se refere oo valor pessoal que os 

trobolhodores colocam nos recompensas que eles acreditam que receberão pelo desem

penho. É importante que o indivíduo identifique os resultados potenciais ou recompensas 

que possam ser olconçodos no trabalho; isso reflete o forço do desejo de uma pessoo, ou 

o otroçõo poro o resultado, de um determinado curso de ação. 

Valência é o forço do desejo de um indivíduo poro um 

resultado particular; é o valor subjetivo relacionado o um 

incentivo ou recompenso. 

2 . Expectativa: refere-se oo relacionamento percebido entre um dado nível de esforço e 

um dado nível de desempenho. Isso se refere à intensidade com o qual o indivíduo acre

dito que seus esforços levarão ao primeiro nível de resultado, isto é, oo desempenho. 

As pessoas têm expectativas sobre o probabilidade de que uma oçõo ou esforço de suo 

porte vá conduzir oo desempenho pretendido. Os trobolhodores serão motivados pelo 

crença de que o seu desempenho vai levar, no final, aos resultados desejados por eles. 
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Todos os pessoas devem despender algum esforço poro alcançar uma meto, percebendo 

que seu comportamento pode ter sucesso ou não. Se elos vêem 'chance zero' , não vão 

nem mesmo tentar. 

A expectativa é subjetivo, porque os pessoas atrelam vórios expectativas o um resultado. 

Pessoas competentes e seguros tendem o perceber os expectativas mais positivamente do 

que os incompetentes e pessimistas. Além disso, os gerentes podem influenciar positiva

mente o expectativa dos funcionórios, combinando pessoas ao trabalho. 

Expectativa é o conjunto de esforços poro o primeiro nível de 

resultados (isto é, o crença de que esforço conduz ao desempenho). 

3. lnstrumentalidode: refere-se ao relacionamento entre desempenho e recompenso. A instrumer>

tolidode provê resposta o questões como: "a recompense seró boa se o desempenho for bom?" 
A instrumentolidode percebido é também um sentimento subjetivo. Se os pessoas notam 

que seus desempenhos estão adequadamente recompensados, o instrumentolidode perce

bido seró positivo; o contrório também pode ocorrer. 

A instrumentolidode, no prótico, pode se referir à percepção de uma pessoa poro o rela

ção entre oito desempenho (primeiro nível de resultado) e uma promoção (segundo nível 

de resultado). 

A instrumentolidode estó relacionado ao grou poro o qual o 

primeiro nível de resultado (desempenho) vai levar o um 

segundo nível desejado de resultado (recompenso) . 

O 1nodelo de n1otivação de Vroo1111 é representado na Figura 9.13. 
A disposição cm despender esforços depende da valência posit iva o u negativa relaciona

da a um resultado. De rnodo geral, quanto 1nais as pessoas sent ire1n que o nível de desc1npe 

nho vai conduzir ao resultado desejado, n1ais elas despenderão esforços para dese1npenhar 

naquele nível (esforço-expectação de dese1npenho). 

Com base nesses conceitos de expectativa, valência e instrumental idade é possível cons

truir um modelo geral de comportamento . 

O conceiro de Vroo1n, de força, é essenciahnenre equivalente ao de n1orivação. 

Expectativa e valência combinain-se multiplicativamente para determinar a 1notivação. 

Se a expectativa, a valência ou an1bas igualare1n a zero, a 1notivação será nula . 

O modelo mostro o motivação como o força sobre 

os indivíduos poro despender esforços. 
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FIGURA 9.13: Modelo motivocionol de Vroom. ----------------------. 

Pessoa com preferência 
entre vários resultados 
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Todavia, o esforço será despendido so1nente se a pessoa acreditar ou sentir confiança 
que tal esforço a levará a algu1n nível de desempenho. Esse nível é muito importante na 

obtenção dos resultados desejados, os quais têm valência positiva. 

lm/)/icações gerenciais 

A teoria da expectação ele Vroorn apresenta algu1nas i1nplicações gerenciais, como: 

li> ê nfase nos resultados: os indivíduos fazem escolhos com base naquilo que pensam 

que vão obter, não no que obtiveram no possodo; 

li> as recompensas devem estar atreladas ao desempenho: o período de obtenção dos 

recompensas não pode ser muilo curto nem muilo longo, poro retrolar e valorizar o esforço; 

li> as recompensas devem ser justas: o valor dos recompensas deve compensar o 

dispêndio do esforço, provocando o sentimento de 'ter valido a pena'; 

li> ê nfase nos comportamentos esperados: o indivíduo deve saber o que se espero 

dele e como ele seró avaliado. 

Limitações da teoria da expectação e críticas 

A teoria ela expectação enfatiza comportamentos esperados, relacionados com as expec

tativas. É irrelevante se ela é realística ou raciona l; o foto é que traz tnn forte argumento e1n 

favor ele se ter reco1npensas condicionadas ao desempenho ele sucesso. 

A teoria de Vroom aparece como a teoria de motivação n1ais popular em termos de 
quantidade de pesquisa sendo feita. Infelizmente, a despeito de sua utilidade, a aparente 

co1nplexidade do modelo desencoraja muitos dos que seriam usuários. As descobertas da 

pesquisa da expectação estão 1nisturadas: 
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... a teoria não foi completamente testada de modo empírico: ela é complexa e, 

assim, sua validade é difícil de comprovar; alguns estudos que tentam provar sua validade 

têm mostrado sucesso apenas marginal; 

... a teoria é excessivamente racional: nem todos desejam ou são capazes de des· 

pender energia paro calcular as probabilidades de sucesso ou não, de envidar esforços 

em umo atividade, pois os indivíduos nem sequer listam suas tareias, suos expectativas e 

seus objetivos, de grande importância para eles; 

... a precisão preditiva da teoria de ixa muito a desejar: a quantidade de esforços 

que os indivíduos estão desejosos de colocar no trabalho é influenciada por muitos outros 

fatores, além dos mencionados no teoria. 

Apesar de todas essas limitações, o modelo de Vroom propõe-se a predizer o comporta-

1nento nas organizações. De um ponto de vista teórico, o modelo parece ser 'u1n passo na 
direção certa', porque reconhece as complexidades da 1notivação do trabalho e não utiliza 

u1na abordage1n supersimpli ficada ou si1nplista co1no os modelos de conteúdo. 

Teoria da eqüidade, de S tacy Adams 

A teoria da eqüidade, de John Stacy Adains (1925- ), é baseada no fenômeno da com

paração social aplicada no local de trabalho. Ele estabelece que, quando um indivíduo 

avalia a justiça do resultado de seu t rabalho en1 re lação ao resultado dos trabalhos dos 
outros, e qualquer in iqüidade (desequilíbrio) é percebida, então ocorre um estado mental 

de mo ri vação. 
Isso ocorre toda vez que alguém acredita que as recompensas recebidas pela contribuição 

de seu trabalho são 1nenores do que as recon1pensas recebidas pelos esforços dos outros. 

Q uando tal iniqüidade ocorre, a teoria estabelece que o ind ivíduo será motivado a atuar no 

sentido de remover o desconforto e restabelecer um senso de equilíbrio pe rcebido. 

A con1paração de eqüidade em un1a situação de trabalho pode ser descrita con10 ilustra

do na Figura 9.14, en1 q ue cada quadro representa uma divisão entre ele111entos. 

FIGURA 9 . 14: Comparação do equilíbrio do eqüidade. 
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A teoria da eqüidade, em síntese, concentra-se no sentimento 

do indivíduo de quão justamente ele tem sido tratado em 

comparação com o tratamento recebido pelos outros. 

De acordo com essa visão, as pessoas colocmn u1na força nas várias saídas e resultados, 
de acordo con1 a percepção da importância e exeqüibilidade desses resultados. Quando a 

relação dos res11ltados (recompensas) para esfilTços (contribuições) se iguala à razão /Jercebida 
dos demais , existe a eqüidade. Quando a avaliação de relações de resultados IJara esforços resulta 
em sentimenio de desigualdade, ocorre a iníqiiidade . 

A Figura 9.15 mostra que da co1nparação de eqüidade pode1n advir dois tipos de resultado.8 

A i11iqüidc1de negativa existe quando tnn indivíduo sente que recebeu relativan1enre 1nenos 
do que outros, e1n relação aos esforços de trabalho. Já a iniqiiidade positiva existe quando o indi
víduo sente que recebeu relativamente mais do que os outros, rambé1n e1n relação aos esforços 
de trabalho. 

Quando qualquer dessas situações ocorre, o indivíduo pode adotar, segundo Ada1ns, u1n 
ou 1nais dos seguintes con1porramenros para restabelecer o senso de eqüidade: 

li> mudança dos insumos de trabalho: redução ou aumento do nível de esforço no 

trabalho, como, por exemplo, absenteísmo e qualidade ba ixa de produção ou trabalho 

ad icional sem pagamento e aumento da qualidade de produção; 

li> mudanças nos resultados: tentativas de alterar resultados, tais como pagamento, 

condições de trabolho, status e reconhecimento, sem mudanças nos recursos; 

li> distorção cognitiva de recursos e resultados: as pessoas podem distorcer, 

propositodamente, seus recu rsos ou resultados para alcançar os mesmos objetivos, tal 

como d istorcer a utilidade de um fato, seja estor trabalhando duro ou a importância de 

um trabalho fei to; 

li> abandono da situação: procura de uma novo situação de expectativas, como transfe

rência de setor ou mudança de emprego; 

f tGURA 9 .1 S: A teoria do eqüidade na prática. -------------------. 
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... tomada de ação sobre outros: tentativa de provocar mudanças nos outros, como 

baixar seus esforços de trabalho ou aceitar desafios de resultados mais significativos; 

... mudança do objeto de comparação: troco do grupo de referência com que a com· 

poroção é leito, tal como quando alguém ganho mais com baixo esforço, sem qualquer 

contribuição especial, do que outro com esforço maior, reconhecido este esforço com umo 

promoção por porte do empresa. 

A co1nparação da eqüidade, sendo a iniqüidade percebida corno um estado de motiva

ção,9 pode ser esquematizada co11fonne a Figura 9 .16. 

Implicações gt'Tenciais e precauções 

A comparação da eqü idade intervém na alocação das reco1npensas e no i1npacco resul

tante no ainbienre. O que pode parecer justo e eqüitativo para o líder de tuna equ ipe pode 

ser percebido co1uo injusto e não cqüitacivo para un1 me1ubro da equipe, após co1nparaçõcs 

con1 outros colegas de equipe. 

Esses sentimentos de iniqüidade, ademais, são determinados so1nente pela interpretação 

do indivíduo sobre a situação. Não é a intenção do recompensador que conta, mas, si1n, 

co1no o a1nbienre percebe a recon1pensa. 

A preocupação do gerente ou do Líder de equ ipe é levar tudo isso e1n conta e tentar 1ni

nimizar as conseqüências negativas de quaisquer con1parações de eqüidade. 

É bo1n notar que pessoas 'pagas a 1nais' (que percebe1n iniqüidade positiva) au iuentain a 

quantidade ou qual idade de seu t rabalho, enquanto pessoas 'pagas a n1enos' (que percebe· 

ram iniqüidade negativa) di minue1n a quantidade ou a qualidade de seu trabalho . 

f GRA 916 P d - d ... d d l . .. . d d 1 u • rocesso e percepçao o equ1 o e 1n1qu1 o e . • • 
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Teoria do reforco, de Skinner , 

A teoria do reforço, de Burrhus Frederic Skinner ( l 904- 1990), estabelece que o com

portamento é controlado pelas conseqüências deste comportamento. Essa teoria estabelece 
tatnbétn que o comportamento é aprendido por meio de experiências positivas ou negativas. 

O co1nportamento é 1nodelado por dois aspectos básicos: o reforço e a pttnição. 
Todo reforço visa o au1nento ela freqüência de determinados co1nporran1enros; o reforço 

é algo bo1n para que1n o recebe. Já a punição objetiva a dinünuição da freqüência (ou elinü

nação) de comporra1nentos indesejáveis; a punição é algo ruim para quem a recebe. 

A teorio de Skinner propõe que, por meio dos conseqüências do 

comportamento, os funcionários serão motivados o se 

comportor de moneiros predeterminados. 

Os aspectos fundamentais da teoria do reforço estão representados na Figura 9.17. 
Tanto o reforço quanto a punição podem ser positivos ou nega tivos. O reforço positivo 

envolve dar algo agradável a alguém (cessão de prêtnio ou ele elogio); já o reforço negati· 

vo envolve tirar algo incôtnodo ou desagradáve l ele alguétn (tnudança do local de trabalho 

para outro menos barulhento) . 
Por ourro lado, a punição positiva envolve acrescentar algo ruin1 para a pessoa (dar 

advertência verbal ou escrita), enquanto a punição negativa envolve tirar algo bo1n para a 

pessoa (desconto do salário, cancelamento ele poss(vel pro1noção). 

As palavras 'positivo' e 'negativo' nada têm a ver co1n 'bo1n' ou '1nau'; elas se refere1n a 

procedi1nentos de dar ou retirar algo. Thnto co1n reforço positivo como co1n reforço negati

vo, a resposta (o comporran1ento) do indivíduo torna-se 1nais provável. 

F 9 17 R d f . d f IGURA • esumo o eor10 o re orço. • • 
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De modo entendível, as pessoas geralmente confunde1n reforço negativo com punição 

positiva, porque ainbos envolvem um estínn1lo indesejável. 

Os administradores precisan1 entender a relação entre co1np0rtainentos e suas conse
qüências, para que reforcen1 co1nporta1nentos desejados e desencoraje1n co1nportan1entos 

indesejados dos funcionários nas organizações. 

Integração das teorias de motivação 
Cada uma das teorias de n1otivação é potencialmente (1til e importante. Algumas tê1n 

enfoques 1nais 'fortes' (as teorias da eqüidade e cxpectância) do que outras, mas todas apre

sentam contdbuições. 
U1n pensmnento corrente argumenta que funcionaria melhor un1a abordagem combina

da co1n aspectos das diversas teorias (acrescida do desenvolvitnento de n1odelos contingen

ciais). Assi1n, da tentativa de junção das teorias de conteúdo com as de processo, resultaria 

un1 1nodelo de dese1npenho e de satisfação do indivíduo. 

No n1odelo, o desempenho no trabalho e a satisfação estão separados, n1as potencial

mente interdependentes dos resu ltados do trabalho. 

O desempenho é detenninado p0r atributos individuais (habilidade e experiência), pelo 

sup0rte organizacional (recursos e tecnologia) e pelo esforço no trabalho (o ponto a que o 
nível de 1notivação de um indivíduo o conduz). 

A n1otivação individual detennina diretmnente o esforço do trabalho; a chave para a 

motivação é a habilidade de criar um trabalho que estabeleça respostas positivas para as 

necessidades e 1netas das pessoas no trabalho. Se um trabalho estabelece ou não u1n nível 

de motivação para detenninada pessoa, isso só depende da disponibilidade de recompensas 

e de seu valor percebido. 

A Figura 9.18 mostra que as diversas teorias de motivação tê1n algo em con1um e se 
relacionmn nos aspectos de conteúdo.10 

FIGURA 9 8 • 1 : Um mo e o integ ro o o motivoçõo in dl d d ivi uo poro o Iro o o. d d 1 b Ih 
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As teorias de conte(1do entram no 1nodelo como uma o rientação para o entendi1nento 

dos atributos individuais e a identificação das necessidades que dão valor às possíveis re

con1pensas. Quando o indivíduo experin1enta reco1npensas intrínsecas pelo dese1npenho 
no t rabalho, a 1notivação vai ser d ireta e positivamente afetada. A 1notivação pode ocorrer 

ta1nbém quando a satisfação no trabalho resulra de qualquer un1a das recon1pensas extrín

secas ou intrínsecas, percebidas para condição de razoabilidade. 

Na verdade, toda e qualquer teoria procura explicar 

o que acontece com o comportamento humano e como 

alteró·lo da maneira mais adequada e para as melhores 

resultados possíveis, em toda condição ou circunstãncio. 

A liderança nas organizações 
Os estudos de Hawthorne permitiram conhecer a grande influência que os grupos exer

ce1n, tanto negativa co1no positivainente, nos indivíduos das organizações. Esses estudos 

tainbén1 1nosrrara1n a necessidade de un1 exaine rigoroso dos aspectos psicológicos e sociais 

do co1nportainento organizacional. 

Os estudiosos de então (das re lações hun1anas) e os posteriores tentaram métodos de 

pesquisa mais apu rados dos que até então era1n usados, para detenninar razões e 1nodelos 
de co1nportamento dos ind ivíduos nas organizações, e percebera1n a grande influência da 

liderança infonnal sobre o co1nporta1nento dos trabalhadores. Os líderes infonnais estabe

leciam as regras para a atuação dos grupos e mantinham force controle sobre o comporta-

1nento dos 1nen1bros dos grupos. Daí a importância da liderança aré os dias de hoje. 

O Quadro 9.2 apresenta uma comparação simplificada das várias teorias de n1otivação, 

tanto as de conteúdo quanto as de processo. 

Atualn1ente, o estudo da liderança é tratado como uma habilidade da fu nção de d ireção, 
que os ad1ninistradores devem exercer. 

Liderança é o processo de dirigir e influenciar as atividades de 

grupos no sentido de alcançar os objetivos em uma dada situação. 

U1n administrador ten1 cinco tipos de p0der que serve1n de base para o desenvolvimento 
da liderança. São eles: 

1. poder de recompensa: é a capacidade de oferecer algo de valor, um resultado posi· 

tive, como meio de influenciar o comportamento de outras pessoas; 
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QuAORO 9.2: Comparação dos principais teorios de motivação.-------------~ 

1 Teor ia li Implicações 1 

Hierarquia dos necessidades As necessidades dos funcionários variam e os 
Moslow administradores podem motivó-los o alcançar 

(conteúdo) essas necessidades. 

ERC 
As necessidades de níveis mais baixos podem ser 

ativados quando os de níveis mais altos nõo podem 
Alderfer 

ser satisfeitos; mais de uma necessidade pode ser 
(conteúdo) 

ativado ao mesmo tempo. 

Compensações, condições razoáveis de trabalho e 
Dos dois fatores políticos não necessariamente asseguram satisfação 

Herzberg no trabalho, mos podem evitar o insotisfoçõo; outros 
(conteúdo) fatores (responsabilidades, por exemplo) podem ser 

necessórios poro motivar funcionórios. 

As necessidades dos funcionários sõo adqu iridas ao 
Necessidades adquiridas longo do tempo em função da experiência de vida, o 

McClellond que exige que os administradores aprendam o 
(conteúdo) identifico-las e criem ambientes de trabalho que sejam 

responsivos aos respectivos perfis das necessidades. 

Expectação Funcionários são motivados se os recompensas 

Vroom potenciais pelo oito desempenho são 
(processo) desejáveis e alcançáveis. 

Eqüidade Funcionários são motivados se estão sendo compensados 
Stocy Adams de acordo com suas contribuições percebidas 

(processo) à organização. 

Reforço 
Bons comportamentos devem ser positivamente 

reforçados e comportamentos pobres devem 
Skinner 
(reforço) 

ser negativamente reforçados poro o 
motivação futura dos funcionários. 

2 . poder coercitivo: é o capacidade de punir ou de reter resultados positivos, como meio 

de i nfluencior o comportomento de outros pessoas; 

3 . poder de especialização: é a capacidade de influenciar o comportamento de outros 

pessoas por causa do conhecimento específico ou do entendimento que alguém detém; 

4 . poder de referência: é a capacidade de influenciar o comportamento de outras pessoas 

por couso de seu desejo de se identificar pessoal e positivamente com alguém admirado; 

S. poder legítimo: é a capacidade de influenciar o comportamento de outras pessoas em 

virtude dos direitos do cargo ou da função ocupada. 
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Os tipos de poder de recompensa, coercitivo e legírirno são relacionados à posição hie

rárquica; os tipos de especializaçcio e de referência estão relacionados ao indivíduo e não 
dependem da posição ocupada na hierarquia da organização, co1no mostrado na Figura 
9. 19. 

É bo1n notar que a liderança pode aparecer de duas fonnas: 

1. liderança formal, exercido por pessoas escolhidos poro posições d e outoridode for

mal nos orgonizoções; 

2. liderança informal, exercido por pessoas que se tornom influentes por suas hobilido

des especiais, que servem às necessidades de outros. 

O estudo da liderança aqui apresentado refere-se à liderança fonnal e, principalmente, 
à liderança gerencial. Não é fácil separar a função adnlinistração da liderança exercida pelo 
ad1ninistrador, pela natureza das atividades. Para ser um adrninistrador eficaz, é necessário 
exercitar a função de liderança, com todas as habilidades requeridas. 

As diferenças entre liderança e gerenciamento forarn estudadas, em parte, no Capítulo 1. A 
liderança é, todavia, tuna fonna dinâinica de comportamento e sofre a influência de quatro 
variáveis maiores, de acordo corn McGregor, que são: 

"' os corocte rísticos do líder; 

.. o atitude, os necessidades e outros característicos pessoais dos seguidores; 

.. o noturezo do orgonizoção, seus p ropósitos, suo estruturo e os torefos o reolizor; 

"' o ambiente sociol, pol itico e econômico. 

McGregor conclui que a liderança não é 'propriedade de um indivíduo', 1nas un1 con1ple
xo relacionan1ento entre essas quatro variáveis. 

f tGURA 9 . 19: Tipos de poder e seus relacionamentos. 
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Teorias X e Y, de McGregor 

Douglas McGregor (1906-1964), nascido e1n Detroit, Estados Unidos, foi professor de 

Ad1ninistração no Massachusetts lnstitute of Technology e ficou 1nais conhecido por sua 

obra Tlte l111ma11 side of ente1·1>rise (1960), na qual estabeleceu as teorias X e Y, que servirain 

de incentivo para diversas outras idéias e trabalhos no campo teórico e na visão aplicativa. 

Nesse livro, McGregor argu1nenta que "roda decisão adminisrrativa rem conseqüências 

sobre o componamento dos indivíduos. A adm.inistração bem-sucedida depende - não 

só, mas bastante - da capacidade para predizer e controlar o comportamento humano". 

McGregor t.ambén1 afirmou que "a conduta dos administradores é forte1nente influenciada 

por suas suposições sobre o comportan1ento hu1nano". 

As teorias consistem en1 um exaine das suposições sobre 111otivação que os gerentes têin. 

A concepção rradicional da adn1inisrração (Taylor e Fayol, dentre outros) é baseada tla di

reção e no controle que a administração deve exercer sobre o e1npregado, ao que McGrcgor 

denominou visão tradicional. 

No outro lado dessa concepção, estava a visão do e1npregado con10 um ser cooperativo 

e responsável. A esses extren1os da visão do con1portmnento hu1nano no trabalho denomi· 

nou, respectiva1nente, teoria X e teoria Y. 

A teoria X, tradicional, n1ecanicista e prag1nática, apresenta as seguintes pressuposições: 

li> os indivíduos comuns são preguiçosos e indolentes; não gostem de trobolhor; 

li> os indivíduos não têm o desejo da responsabilidode; a maioria prefere ser orientada por 

outros indivíduos; 

li> os indivíduos têm pouca capacidade cria tiva para a solução dos problemas das argani

zoçoes; 

li> a motivação dos indivíduos ocorre openos nos níveis fisiológico e de segurança; 

li> o maioria dos pessoos preciso ser fortemente controlado e obrigado o buscor os objetivos 

do organização. 

O resun10 da reoria X é a suposição de que o homen1 é, por natureza, indolente, evira 

o trabalho, não te1n an1bição, desgosta da responsabilidade e prefere ser dirigido. A teoria 

assu1nc tambéin que o indivíduo é aurocencrado, ind ifcn:nte às necessidades organizacio· 

nais, resistente a mudanças, ingênuo e nada brilhante. Por tudo isso, o administrador deve 

empregar técnicas coercitivas e elementos externos de restrição sobre o comportan1ento dos 

etnpregados. 

A teoria Y, baseada e1n concepções mais 1nodernas sobre o comportatnento dos indiví

duos, apresenta as seguintes pressuposições: 

li> os indivíduos comuns gostam de trabalhar desde que os condições sejam favoróveis; 

li> os indivíduos procuram pela responsabilidade para realizar os objetivos da organizoçõo; 
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.. os indivíduos têm bem distribuída a capacidade criativo para a solução dos problemas da 

organização; 

'" o motivação dos indivíduos ocorre nos níveis de necessidades sociais, de estimo e de 

auto-realização, bem como nos níveis fisiológico e de segurança dos necessidades; 

.. os pessoas podem orientar-se e ser criativos no trabalho, desde que adequadamente esti

muladas. 

O resu1no da teoria Y encerra a suposição de que o indivíduo não é, por natureza, pregui

çoso e não confiável. Essa visão propõe que as pessoas podc1n se autodirigir e ser criativas no 

trabalho, desde que adequadainente n10tivadas. Dentro dessas considerações, o adn1inistra

dor tem con10 tarefa essencial expandir esse potencial nos indivíduos. En1 outras palavras, 
a teoria Y procura o gerenciamenro da integração das n1eras individuais co1n aquelas da or

ganização - ao fazer do crabalho o principal rneio pe lo qual cada ernpregado pode ampliar 

sua co1npetência, seu autocontrole e o sentido de realização. 

Para McGregor, as pressuposições da teoria X ainda rnoldain o aspecto hurnano de nllii

tas organ izações, nas quais se acredita que as pessoas tendem a se comportar con1 indolên

cia, passividade, falta de responsabilidade, solicitação excessiva de benefícios econômicos, 

resistência às n1udanças etc. Para McGregor, esse tipo de co1nportamento não é causa, mas 
efeito das experiências negativas nas organizações. 

Por outro lado, a teoria Y propõe urn estilo de ad1ninistração participativo e de1nocrático 

baseado nos valores humanos. Algumas idéias 'renovadoras' são recomendadas para a apli

cação dessa teoria. São elas: 

'" descentralização e delegação: meios para libertar as pessoas do con trole ex

cessivo, permitindo-lhes certo grau de liberdode e responsabilidade na realização de 

suas tarefas; 

'" ampliação do cargo e maior significação do trabalho: meios que trazem inova· 

ção, encorajam o aceitação de responsabilidades no base do organização e proporcio

nam a satisfação dos necessidades sociais e de estimo; 

'" participação e administração consultiva: em certas condições, encorajam as pes

soas a orientarem sua energia criadora na realização dos objetivos, pela participação nas 

decisões; 

.. auto-avaliação de desempenho: em que os funcionórios estabelecem seus 'alvos' 

ou 'objetivos' e controlam (auto-avaliam) seu desempenho de períodos em períodos. Esse 

processo exige muito mais competência do superior hierórquico, no que se refere às 

características de liderança, pois seu papel posso o ser, também, de encorajar maiores 

responsabilidades no planejamento e na avaliação da contribuição dos funcionórios. 

O Quadro 9.3 resume as características de cada teoria. 
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QuAORO 9 .3: As corocteristicos dos teorias X e Y. 

1 
TEORIA X li TEORIAY 

1 

• Centrado no produção • Centrado no empregado 
• Autocrótico • Democrótico 
• Controle externo • Controle interno 

1 
Popel gerencio! 

1 

Supervisão próximo, com Supervisão amplo, com 
comportamento diretivo. comportomento de opoio. 

1 
Enfoque principal 1 

Ênfase no controle, no coerção Ênfase no crescimento, no autonomia 
e na punição. e no recompenso. 

1 Natureza humano 1 

As pessoas são preguiçosos, têm falto de 
As pessoas, por natureza, gostam do 
trabalho, querem fazer o melhor e 

ambição, precisam ser conduzidos e têm 
são motivados pelo autocontrole e 

baixo nível de motivação. 
outodesenvolvimento. 

Sistemas de administração, de Likert 

Rensis Likerc (1903-1981), nascido nos Estados Unidos, psicólogo, (oi um pesquisador 
do con1portainento hu1nano nas organizações e fundou o Instituto para Pesquisa Social, na 
Universidade de Michigan. Seus escudos civerain lllH efeito duradouro sobre a teoria orga
nizacional e sobre o estudo da liderança. 

Do mes1no 1nodo que Douglas McGregor, Likert rejeitou as assertivas tradicionais a res
peito do con1portainento hu1nano sob supervisão e propôs novos 1nétodos baseados em u1n 
melhor entendi1nenco da motivação e do potencial dos indivíduos. 

Em 1947, iniciou estudos na Universidade de Michigan com seus associados, onde comparou 
co1no a eficácia dos grupos variava em função do comporratnenco do líder. O objetivo era decer-
1ninar os princípios básicos e os métodos de liderança eficaz, necessários para alcançar um dese1n
penho e níveis de satisfação alinejados. Das iníonnaçôes obtidas, os pesquisadores idenrificara1n 
dois tipos de comporta1nenco de liderança: centrado no trabalho e centrado no empregado. 

O comporcamento centrado no trabalho é o co111porca111enco de liderança focado nas ta
refas e que se caracteriza por force supervisão, pressão por melhor desempenho, atenção 
ao alcance das metas e uma forte avaliação dos resultados. Os supervisores com essa visão 
considerain con10 principal objetivo a obtenção da realização do trabalho; para eles, os 
subordinados são instrumentos para alcance de n1etas ou realização de tarefas, 1nais do que 
pessoas co1n necessidades e e1noçôes se1nelhantcs às deles próprios. 

O com/>0rwmenw centrado no em/>regado é o comportamento de liderança voltado para a 
pessoa, e se caracteriza por uma orientação e1n direção aos aspectos hu1nanos do trabalho e 
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em direção ao desenvolvi1nento eficaz de grupos de trabalho com altas incras de desempe
nho. Os líderes volcados para os e1npregados enfatizam seu cornportamento na supervisão 

de pessoas, 1nais do que na obtenção da produção; eles estão cientes das necessidades, do 
crescimento pessoal e profissional dos en1pregados. 

Os estudos de Michigan den1onstraran1, dentre outras coisas, que as atitudes e os con1-
porta1ncntos dos dois grupos eram baseante diferences; nas unidades con1 estilo de liderança 
centrada nos ernpregados, a satisfação no crabaU10 era rnais alta, a rotatividade e o absenteís

mo era111 baixos. Nas unidades com líderes centrados no trabalho, a produção não era maior, 
mas a satisfação dos empregados era baixa, e a rotatividade e o absenceísn10 erain altos. 

A conclusão inicial dos estudos de Likert e seus associados era que: 

Líderes de sucesso tinhom podrões de comportomento de opoio 

orientodos poro os reloções humonos e poro o empregodo. 

Os comporran1encos observados nas organizações são reflexos dos estilos de liderança 

praticados. Todas as organizações deveriam periodicarnente avaliar seu dirna organizacio
nal, que pode ser observado pela forma como as pessoas se cornunicam, tomam suas deci
sões, estabelece1n objetivos, liderarn e controlam. 

O clitna organizacional é Lnna função de rnuitas variáveis, que inclue111 ações do gerente, 

con1porta1nento dos empregados, con1portamento do grupo de trabalho e outros fatores 
tanto internos con10 externos da organização. 

Clima organizacional é a desejabilidade pelo trabalho bom e o 

resultado do ombiente sociol ogradóvel no orgonizoçõo. 

O clirna organizacional é un1 con1ponente crítico da cultura organizacional. Diversos 
estudiosos tê1n desenvolvido sisten1as de 1nedição do cl ima por rneio de estudos do estilo de 
liderança, dentre eles Keith Davis, George Litwin e Robert Stringer; Andrew Halpin e O. 
Crofts; e Rensis Likert. 

O mais conhecido e utilizado de todos é o sistema de Likert, apresentado no livro A or
ganização humana. Likert identificou quatro tipos básicos de estilos de liderança: a111oritário 
coercitivo, autoriuirio benevolente, consultivo e participativo. Cada um dos siste1nas correspon
de a u1n estilo de gerenciainento e ce111 suas características próprias que os diferenciam, e 

bastante. Os sisten1as fazem parte de um cont.inuum e são influenciados por variáveis como: 
processo de decisão, forças morivacionais, />rocesso de comunicação, interação pessoal, estabeleci
meiuo de objetivos e processo de controle de resultados. 

O sistema l (autoritário coercitivo) consiste em um arnbiente de desconfiança dos su

bordinados, decisões centralizadas no topo da organização, pouca cornunicação e ênfase nas 
pun ições, com poucas reco1npensas materiais. 
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O sistema 2 {autoritário benevolente) é baseado em um cl ima de confiança condes

cendente {como o do senhor para os escravos). poucas comunicações, algumas decisões 

descentralizadas, pouca interação pessoal e castigos potenciais. 
O sistema 3 (consultivo) é constituído de um cli1na de confiança não con1pleto, mas con1 

algu1nas reco1npensas e un1 pequeno envolviinenro pessoal, interação 1noderada e alarga

mento de políticas objetivando algumas decisões na base. 

O sistema 4 (parciciparivo) tem urn a1nbienre de con1pleta confiança, onde os subordi

nados se sente1n livres para agir, com idéias de uso construtivo, co1n participação e envolvi

mento grupal, e responsabilidade pessoal em todos os níveis. As reco1n pensas são sociais, e 

são poucas as punições aplicadas. 
A esses estilos de liderança, Likert denominou perfis organiz;acionais, uma vez que esses 

co1nportmnentos gerenciais representa1n o 1nodo con10 a organização vê e trata seus fun

cionários. 

Likert também estabeleceu a visão de corno as organizações poderiam ser vistas como 

u1na rede de interligação de grupos funcionais. Como as redes de trabalho interpessoais são 

necessárias para preencher os requisitos do processo adn1inistrativo, o papel dos administra

dores, nos grupos de trabalho, é tmn bé1n 1nuito importante. Rensis Likert determinou que 
os gerentes servem de elos nessas redes de trabalho. 

Cada gerente atua como um superior em um grupo de trabalho e co1no u1n subordinado 

em outro, no próxüno nível n1ais alto. O gerente ta1nbé1n interage con1 pares, que estão eles 

próprios a cargo de outras unidades de trabalho. As resultantes ligações vertical e horizontal 

-se bem 1nantidas - ajuda1n na integração das atividades e nas real izações dos grupos por 

toda a organização. 
A Figura 9.20 mostra a fu nção de elo dos gerentes en1 diversos escalões da organização. 

O elo é representado pelas flechas na figura." 
Estudos n1ostraram que, quando un1 gerente não consegue exercer influência no nível 

superior, no sentido de ser capaz de afetar as decisões deste superior, é provável que ocorra 

uma reação desfavorável ao gerente e à organização. 

FIGURA 9 .20 : A orgonizoção como umo rede de trobolho de grupos formais . 

• 
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Outra pesquisa confirmou a relevância da capacidade de exercer influência de baixo 

para citna; essa aptidão afeta não so1nente o moral e a motivação, mas també1n as variáveis 
de produtividade e desempenho dos funcionários do grupo. 

Os estudos da Universidade de Ohio 

Ao mesmo te1npo e1n que Likerc desenvolvia estudos na Universidade de Michigan, E. 
A. Fleishn1an e seus associados conduzia1n estudos con1parativos na U11iversidade de Ohio. 
Esses estudos, iniciahnente, idcntificara1n dez categorias nas quais o con1porramento do líder 
poderia ser diferenciado. Por fim, duas dimensões de liderança foran1 isoladas: relacionadas 
com a conside1·ação e con1 a esi11,tttra de iniciaçlio (ou estrtttura de wrefa). 

Consideraçclo refere-se a con10 o gerente se preocupa com as pessoas, con1 o relacionan1en
to entre pessoas no trabalho e entre líderes e subordinados, com confiança 1nútua, respeito e 
ainizade; em outras palavras, o 1nodo como o gerente n1ostra consideração com relação aos li
derados. Esl11uura de iniciaçdo refere-se à tendência de o gerente estruturar as tarefas para cla
ra1nente definir relacionan1entos entre grupos e definir os canais de co1nunicação; em outras 
palavras, a extensão co1n a qual o líder inicia ou cria a estrutu ra do trabalho dos seguidores. 

Os estudos indicara1n que o con1porta1nento do líder pOderia variar ao longo dessas duas 
di1nensões, e a posição do líder dentro de cada dimensão poderia ser avaliada por uma de 
duas questões, tuna para cada ditnensão. As duas dünensões pode1n ser con1binadas con10 
n1ostrado na matriz da Figura 9.21, que conte1npla quatro estilos de comportamentos gerenciais. 

f 1GuRA 9 .21 : Estilo de liderança do Universidode de Ohio.----------------., 
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Baixa orientação para tarefas 
Alta orientação para empregados 

(0 líder se esforça para promover 
o harmonia e a satisfação das 
necessidades saciais do grupo) 

a 
(O líder se retrai a um papel passivo 

de permissão que a situoçõo 
se resolva por si mesma) 

Baixa orientação para tarefas 
Baixa orientação para empregados 

~-------------~ 

Alta orientação para tarefas 
Alta orientação para empregados 
(O líder se esforça poro alconçor um 
balanço produtivo entre obtenção do 
trabalho leito e manutenção de um 

grupo coesivo e amigável de trabalho) 

o 

(O líder devota maior atenção 
ô obtenção do trobalho; os aspectos 

pessoais são estritamente secundários) 

Alta orientação paro tarefas 
Baixa orientação paro empregados 

'--------------' Alta 

ESTRUTURA DE IN ICIAÇÃO 
(Oríentaçõo poro tarefas) 



O 238 • Teorias da administração 

Note-se que a matriz não considera que o gerencia1nento seja n1ais ou 1nenos eficaz que 
os estilos de liderança. 

A pesquisa comportan1ental, como teoria de personalidade, não te1n provido orientações 
universahnente aplicáveis para identificação dos líderes; os estudos de Ohio têin sido criti· 
cados, e1n particular, por sere1n simples de1nais, não aplicáveis para un1 a1nplo espectro de 
situações e pela confiabilidade no questionamento para 1nedir a eficácia da liderança. 

O grid de liderança, de Blake e Mouton 

O grid de liderança, como publicado originalmente, foi denominadogridgerencial (mana
gerial grid), en1 abril de 1964. 

Os estudiosos Robert R. Blake (1918-2004) e Jane S. Mouton (1930-1987) se apoiarain 
nos trabalhos de Likert para a elaboração do grid. A teoria cio grid se originou de lnna forte 
dívida intelectual dos estudos anteriores da Universidade do Estado de Ohio, de liderança, 
os quais exa1ninavam as dimensões de 'consideração' e 'estrutura de iniciação'. 

As pesquisas de Michigan (desenvolvidas por Likert) foran1 as prin1eiras a estabelecer 
duas dimensões de liderança, como já visto antes, orientadas para a produção e para os 
en1pregados. 

Existe uma grande semelhança entre os estudos de Ohio e os estudos de Blake e Mou
ton. Alguns observadores tê1n expressado que a maior conrribuiçüo desses estudiosos às 
investigações da liderança foi a habilidade de acondicionar o conceito de liderança. 

Para 1nuicos gerentes, o grid fez o conceito escorregadio de liderança muito 1nais fácil ele tra
balhar, e é apresentado como um procedin1ento direto para a 1nelhoria organizacional, baseada, 
aparentemente, em proposições auto-evidentes de bon1 senso; é urna classificação de estilos de 
gerenciainento baseada e1n duas variáveis - relacionada às /Jessoas e relacionada à /noduçtlo. 

Existem nove graus de referência para cada uma das duas di1nensões, o que resulta e1n 
lnna 1narriz de 81 células. Cada célula representa u1n possível esrilo ele gerencian1enro, dos 
quais son1enre cinco são especiahnente considerados e denonünados, confonne 1nosrrado 
na Figura 9.22. 

U1n gerente CI) é un1 líder que não está relacionado à produção nem ao bem-estar das 
pessoas, por isso 1nesn10 seu gerenciamento é denominado empobrecido. Um gerente e é 
un1 líder fortemente relacionado à produção e c01n pouco interesse pelas pessoas; seu estilo 
é deno1ninado gerencimnentO a11t0rícário. Já o gerente e é suaveniente preocupado corn a 
produção e fortemente preocupado co1n o be1n-estar das pessoas subordinadas, e seu estilo 
de gerenciamento é denominado gerenciament0 de clube de campo. 

O gerente 9 é un1 Líder con1 boas intenções, 1nas não de ação, pela visível indecisão 
quanto aos resultados e às pessoas, e seu gerenciamento é denominado gerenciamento de 
meio do caminho. O estudo original fala em cerro balancea1nento entre as duas di1nensões; 
todavia, isso não é válido, por não se poder considerar equilíbrio quando se refere à indeci
são de con1portainento gerencial. 
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FtGURA 9 .22: O grid gerencio!, de R. Bloke e J. Mouton. ---------------~ 
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o gerente e é o líder que dernanda a confiança de seus subordinados, é solícito a seus 
desejos e desenvolvimento, ao rnesrno ternpo ern que desenvolve os recursos rnareriais de 

1nodo a alcançar alta eficiência das operações dos subordinados. É o gerenciamento de equipe, 
que tem se mostrado baseante eficaz. 

O enfoque passo a passo foi a rna is grandiosa característica da abordagem do grid, e 

esse modelo tern sido largamente utilizado no inundo inteiro desde os anos 60. Parte de 

seu apelo é atribuída ao fato de oferecer uma pe1·specti11a de solução simples, ou um esti
lo de gerencian1enco preferido (deno1ninado e), que é aclarnado como universalrnente 

aplicável. "Mais ainda, o estilo e é positivan1ente associado corn carreiras de sucesso, 

produtividade e lucratividade, quando cornparado corn qualquer outro estilo" (Blake & 
Mouton, 1978). 

Todavia, a lguns escritores, c ríticos corno Quinn e McGrath, ern 1982, aponta rarn 

que há pouca evidência ernpírica para dernonstrar a va lidade das a legações de Blake 

e Mouton. Outros, corno W. P. An thony, em 1977, a firn1ararn que as opiniões dos ela
boradores do gricl provavelrnente representarn urna das maiores influências no pen

sa1nenro gerencial corrente, cm diversos centros de desenvolvirnento de liderança e 

gerenciarncnto. 
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Liderança gerencial 
A despeito das d iferenças entre liderança e gerencia1nento, ex iste u1n relacionamento 

próxi1no entre ambos os conceitos, no que se refere à atuação e1n organizações, e não é fácil 

separá-los con10 atividades d istintas. 

Muitos 1nétodos de treina1nento gerencial também pode1n ser usados co1no meios de ava
liação de estilo de liderança. O grid de liderança é tainbérn conhecido corno grid gerencial. 

Para ser urn gerente eficaz é necessário exercitar papéis de liderança. U1na visão comun1 

é que o trabalho do gerente requer a habilidade da liderança, e esta é, com efeito, uni sub

conjunto do gerenciamento, ainda que liderança seja u1n atributo especial que pode ser 

diferenciado dos outros elementos do gerenciamento. 
Ser un1 gerente eficaz envolve o gerenciamento bem-sucedido de pessoas. A Liderança 

eficaz inclui a atenção a detenninados súnbolos. A fün de conduzir clararnente o significado 

pretendido, a liderança eficaz envolve o gerenciamento por meio da habilidade do uso de 

shnbolos como co1nunicação e uso da li nguagern, cerirnõnias, ilnagens e rituais, e a1nbiente 

físico. 

O simbolis1no é um meio i1nportante pelo qual os gerentes e/ou administradores corn u

nicam as intenções corporativas e as mensagens culturais. Thon1as Peters afirma que, na 

ten tativa de agi r na visão da organização e alcançar suas n1etas, os gerentes e/ou ad1ninis
tradores tratarn cotn tuna variação enonne esses síinbolos, sendo que os niais interessantes 

significan1, confonne A. D. Brown, ern sua obra Orgcmizarional culwre, con10 os n1ais altos 

executivos consoinem seu tempo, seu riso, o uso de reuniões e agendas e a utilização dos 

cenários. 

A liderança pode ser classificada tatnbén1 como tentada, de sucesso ou eficaz, de acordo 
con1 B. M. Bass.12 

A liderança tenuula (forçada) ocorre quando um indivíduo qualquer no grupo tenta (for
ça) exercer influência sobre os demais membros do grupo. A liderança de sttcesso ocorre 

quando a influência traz o cotnponarnento e os resultados que estavarn pretendidos pelo 

líder. Já a liderança eficaz ocorre quando a liderança de sucesso resu lta cm cornporcamento 

fu ncional e no alcance das metas do grupo. 

O líder p0de exercer autoridade co1no um atributo da posição. Nesse caso, o gerente é 

visto con10 um líder por causa de sua posição na hierarquia. Liderança, entretanto, é n1uito 

inais do que a sitnples adesão aos papéis formais prescritos. É mais do que extrair cotnpor· 
tamento mecânico, resultante ele um relacionarnento superior-subordinado ern uma estru

tura hierárquica. 

Lembre-se de que você pode ser considerado um gerente, mos não 

seró um líder a té que suo situação não seja ra tificado nos corações e 

nos mentes daqueles que trobolhom poro você. 13 
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Abordagens contingenciais de liderança 

Os resu lcados das pesquisas de craços e cotnporcamenco de Liderança levaran1 a crescen
res conclusões de que não exisce tun esrilo melhor de liderança. A liderança adequada é 
baseada nas circunstâncias de sua aplicação, bem co1no na habil idade de aplicá-la. 

O sucesso do líder pode ser devido parciahnente a cenos traços de personalidade ou a 
seu comporcatnento, mas rambén1 é determinado por quão ben1 aquelas abordagens acen
dem às necessidades dos subordinados e ~is características da situação. A adaptação do estilo 
de liderança é referida como uma abordagem de contingência ou situacional. 

Algun1as teorias de liderança que focan1 o atendin1ento da compatibilidade entre o estilo 
de liderança e a sicuação de gerenciamenco são o contimn1m de liderança, de Tunncnbau1n 
e Schmidt, o 1nodelo contingencial, de Fiedler, o modelo caminho-meta, de House e Mit
chell, e o 1nodelo da liderança situacional , de Hersey e Blanchard. 

O continuum de liderança, de Tannenbaum e Schmidt14 

U1n dos trabalhos mais conhecidos sobre os estilos de liderança foi o realizado por Ro
ben Tannenbaun1 (1915-2003) e Warren H. Schmidt, ern 1958, revisado posteriormente 
em 1973. Eles sugerem u1n con1inuun1 de co1nporta1nentos de liderança possíveis para un1 
gerente, dentro do qual diversas posturas de liderança podem ser adotadas, conforme 1nos
trado na Figura 9.23. 

F 1GURA 9 23• O confn m do comporlomento de l'deronço • • 1 uu 1 . 
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definidos 

pelo 
superior 
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Em um extremo do conrimmtn está a liderança centrada no chefe (autoritária), e, no outro, 
está a liderança centrada nos subordinados (democrática). O C011tim1t1m apresenta uma extensão 
de ações relativas ao grau de autoridade usado pelo gerente e para a área de liberdade disp0nível 
aos subordinados, no que se refere à trnnada de decisões. O continuum de Taru1enbaum e Schnudt 
pode ser relacionado às suposições das teorias X e Y de McGregor. A liderança centrada no chefe 
se direciona à teoria X, e a liderança centrada nos subordinados se direciona à teoria Y. 

Ao longo do continuwn, o gerente pode ser caracterizado de acordo co1n o grau de 
controle que é n1antido sobre os subordinados. Nenhu1n dos extren1os do conrinuum é 

absoluto por haver se1npre uma lin1itação sobre autoridade e liberdade. Essa abordage1n 
pode ser vista con1 a identificação de quatro estilos principais de liderança exercidos pelo 
gerente: 

ll> comunicar: o gerente identi fico um problema, escolhe umo decisõo e o onuncio oos 

subordinados, esperando que eles o implementem sem oportunidade de parlicipaçõo; 

ll> vender: o gerente ainda escolhe uma decisõo, mas reconhece a possibilidade de al

guma resistência por parle daqueles que deveriam executá-la; enlõo, tenta persuadir os 

subordinados a oceitá-la; 

ll> consultar: o gerente identifico o problema, mos nõo escolhe o decisõo olé que o proble

ma sejo opresentodo oo grupo e o gerente tenho ouvido os sugestões opresentodos; 

ll> agrupar: o gerente define o problema e os limites dentro dos quois o decisõo deve ser 

tomada pelo grupo (com o gerente como um membro), e passa poro o grupo o direito de 

tomar a decisõo. 

Tannenbau1n e Schmidt propõem a existência de três fatores ou forças de particular 
imponância na decisão de que tipos de liderança pode1n ser praticados e desejáveis. Esses 
fatores ou forças são: 

1. Forças no gerente: o comportamento do gerente é influenciado por sua personalidade, 

experiência, conhecimento. Essas forças internas incluem: 

ll> os sistemas de valores; 

ll> o confiança nos subordinados; 

ll> as incl inações poro lideronço; 

ll> o seguronço em siluoções incertas. 

2. Forças no subordinado: o subordinado é influenciado por muitos variáveis e por um 

conjunto individuo! de expectolivos sobre seu relacionomento com o gerente. As caracte

risticos dos forços no subordinado sõo: 

ll> o intensidade dos necessidades de independência; 

ll> o prontidão para assumir responsabilidade para tomada de decisão; 

ll> o entendimento e a identificação com as metas do organização; 

ll> o conhecimento e a experiência necessários poro lralar de problemas. 
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Quanto mais intenso o resposta positivo dessas característicos, maior o grou de liberdade 

de oçõo permitido pelo gerente. 

3. Forças na situação: o comportamento do gerente é influenciado pelo situação geral e 

pelos pressões do ambiente. As característicos no situação incluem: 

"' o tipo de organização; 

"' a eficácia do grupo; 

"' o natureza do problema; 

"' o pressão do tempo. 

Tannenbaun1 e Sch1nidt concluem que os gerentes de sucesso estão forten1ente a par 

daquelas forças que são 1nais importantes ao seu co1nportan1ento e1n detern1inado 1no1nen
ro. Eles são capazes de se con1portar adequadainenre e1n termos de seu entendimento de si 

1nes1nos, dos indivíduos e do grupo, da organização e das influências do a1nbiente. Gerentes 

de sucesso são, ao mes1no tempo, perceptivos e flexíveis. 

Quando os autores do continuum de Liderança revisara1n o estudo, en1 1973, adicionatan1 

un1 comentário e1n que sugere1n con10 atual izar as idéias orig inais para refletir os desenvol

vimentos sociais e os novos conceitos de gerenciamento. Mais atenção deveria se r dada 

à interdependência entre as forças no gerente, nos subordinados e na situação. As forças 
situadas fora da organização deveria1n agora ser tainbé1n incluídas. 

É reconhecida a possibilidade de o gerente e/ou os subordinados ron1aren1 a iniciativa 
, 

para mudar os li1nitcs da área de poder por meio de interação com forças externas. E reco-

nhecida, ta1nbém, a existência de poder para todas as partes da organização e para os fatores 

que suportam. a decisão do gerente quando en1 uso do poder. 

Tannenbaum e Schmidt recomendain uni novo continuu.m de padrões de con1por

ta1nento de liderança, no qual a área tota l de liberdade compartilhada entre gerente 
e subordinados é redefinida constantemente por interações entre eles e as forças no 

a1nbiente. 

Modelo contingencial, de Fiedler 

O n1odelo de Fred E. Fiedler (1922-) 15 é baseado na noção de que a liderança de sucesso 

depende da combinação entre líder, situação e subordinados. A teoria de Fiedler se apóia 

em três elementos: 

1. entendimento do estilo próprio de liderança; 

2 . análise do situoçõo; 

3. campatibilizoçõa da estilo de liderança com a situação poro a qual a estilo é ajustado. 

O 1nodelo contingencial baseou-se e1n estudos de um vasto grupo de situações e concen

trou-se no relacionmnento entre liderança e dese1npenho organizacional. 
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A fi1n de 1nedir as atitudes do líder, Fiedlcr desenvolveu uma escala de menor prefe1·ência 
como colega de trabalho {mpct}. A avaliação consta de quase 20 itens, e a cada un1 é dado u1n 
valor simples entre oito e um />onws, indicando a relação mais favorável e a n1enos favorável, 
respectivainente, co1no 1nosrrado na Figura 9.24. 

Muitos outros ele1nentos fazem parte da avaliação do escore do mpct. O resultado do 
mpct é a soma dos valores numéricos de todos os itens da escala de Fiedler. Quanto mais 
crítica a avaliação, 1nenor o resu ltado do mpct. 

O líder com alto mpct é originado de mais satisfação nos relacionainentos interpessoais 
e n1otivaçâo para agir em uma rnaneira de apoio aos funcionários. O baixo 1npct é o riginado 
de mais sa tisfação no desen1penho de tarefas e alcance de objetivos. O bo1n relacionan1ento 
con1 subordinados é uma motivação secundária. 

Os resultados altos do 1npct estariain associados com o dese1npenho eficaz do grupo. 
Entretanto, a interpretação do 1npcr tem rnudado muitas vezes, e ainda existe tuna incerteza 
sobre o seu real resultado. 

A Figura 9.25, na página seguinte, n1ostra a aplicação do 1nodelo contingencial de Fiedler. 
A linha forre 1narcada na parte de cima do esquema da Figura 9.25 revela o foco reco· 

mendado para situações específicas. Para entender as recon1endações, e con10 foran1 esta
belecidas, deven1 ser entendidas as variáveis do 1nodelo. 

A escala de relacionan1ento líder-1nembro refere-se ao grau en1 que o lfder é ou se sente 
aceito pelo grupo. Medida pelo grau observado de respeito mútuo e confiança, essa aceita
ção é taxada co1no boa ot1 pobre. 

Em un1 bom relacionamento, o líder deve ser capaz de inspirar e influenciar os subor
dinados. Se o relacionamento é pobre, o gerente deve ter de recorrer à negociação ou à 
pron1essa de favores para obter dese1npenho. 

As taxas de estrutura de tarefa relaciona1n a natureza dos cargos ou das tarefas dos su
bordinados. U1na estrutura de tarefo é ou pode ser desmembrada em procedimentos. U1n 

f G 9 24 EI d 1· - d f - . d t b Ih 1 URA . emen os e OVO IOÇOO e menor pre erenc10 como co ego e ro o o . • • 

Escolha uma pessoo com quem você trabolharia 'menos' bem. Nõo é olguém de quem você gosle 
menos, mos alguém com quem você teria dificuldade de fazer um trabalho. Descrevo essa pessoa: 

[ Amigóvel : ) [ 8 7 6 5 4 3 2 1 ) [ Hostil J 
Distante : [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ) : Próximo J 

Cooperativa: [ 8 7 6 5 4 3 2 1 J Não cooperativo 

--
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FtGURA 9.25: A representoçõo do interoçõo dos orientações do lideronço com os vorióveis sillJocionois. 

li Ili IV V Vi VII VIII 

Orientoçóo poro -
o empregado / 

Orientação poro ' ~ 
_,, 

""' 
/ 

o tarefo -
Relações Boas Boas Boas Boas Pobres Pobres Pobres Pobres 

líder-membro 

Estruturo do 
Estruturado Não Estruturado Não 

to relo estruturado estruturada 

Posição de poder Forte Froco Forte Froco Forte Fraco Forte Fraca 
do líder 

cargo ou atividade não estirnulado inclui co1nplexidades, variedade e anlplitude para ex

pressão criativa. Pesquisadores, ad1ninistradores, engenheiros de projeto e 1nuitos outros 

profissionais tên1 cargos não estruturados. 

As avaliações para a posição de poder do líder descrevem a base do poder organizacional 

a partir da qual o líder opera, isto é, o grau em que o líder pode recompe nsar ou punir. As 

ligações do líder, o poder legít imo, o poder de especialização e o poder de referência de

tenninam sua força ou fraqueza, isto é, a habilidade de exercer n1uita ou pouca influência 
dentro da organização. 

A posição 1 na Figura 9.25 1nosrra bo1n rclacionainento líder-n1embro, tarefas estrutu

radas e forte posição de poder do líder; o modelo contingencial mostra que o líder adota 

a orientação para a tarefa . Na posição VII, por exe1nplo, uma mistura igual de orientação 

para a tarefa e para o e1npregado é a 1nelhor opção. Líderes orien tados para os empregados 

dese1npenham melhor sob condições relacionadas co1n as posições IV, V e VI. 

Quando um líder está temporariamente designado-como líder de projeto ou produto, líder 
de equipe etc., por exe1nplo - , ele descobrirá mna nova combinação de pessoas e circunstân

cias. Cada c01nbinação vai solicitar u1na detenninação específica das três variáveis de Fiedler. 

Modelo caminho-meta, de House e Mitchell 

Outra teoria de contingência de liderança apóia-se force1nence na teoria da expeccãn

cia de motivação, já vista neste capítulo. Desenvolvida por Robert J. House e Terrence 

Mitchell, em 1974, a teoria propõe que os líderes influencian1 os subordinados pela clarifi
cação do que deve ser feito (o C(imin/10) para obter recompensas que eles desejain (a meia). 

House e Mitchell sugere1n que as reco1npensas que os líderes oferece1n variatn de acordo 

co1n seus estilos de liderança. 
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Eles também sugere1n que os líderes podem 1nelhor ajudar os subordinados, esclarecendo 
o que eles deveria1n fazer (o ca1ninho) para obter as recompensas que querem, adotando 
diferentes estilos de liderança - que pode ser diretiva , de a/>0io, partici/1tuiva e orientada /mra 
a realização - en1 diferentes situações. A Figura 9.26 resu1ne o 1nodelo can1inho-meta e 
seus fatores. 

Os estilos n1encionados estão definidos a seguir: 

.,. Liderança diretiva: aquela que enfoca as atividades de liderança no esquematizaçãa 

do trabalha, estabelecendo padrões de desempenho e esclarecendo expectativas rela

cionadas ao desempenho do empregado. (Isso é muito semelhante ao comportamento 

centrado no trabalho e à estrutura de iniciação.) 

.,. Liderança de apoio: aquele comportamento de liderança que enfoca a melhoria dos 

relacionamentos interpessoais, sendo geralmente de apoio, acessível e amígóvel. (Isso é 
muito semelhante ao comportamento centrado no empregado e à consideração.) 

.,. Liderança participativa: o comportamento do líder que se caracteriza por incluir e 

envolver os empregados nas decisões relacionadas ao trabalho, solicitando geralmente 

suas opin iões . 

.,. Liderança orientada para a realização: aquele comportamento de liderança que foca 

a elaboroçõo do confionço do empregado, encorojondo seu desempenho e energizondo os 

empregados de tol modo que eles tentarão fortemente olconçor os meios desofiodoros. 

O 1nodelo ca1nin.ho-n1eta sugere que os líderes deverimn selecionar o estilo que 1nelhor se 
adapca às características da situação, dos subordinados e da den1anda por seus trabalhos. En1 
geral, os líderes deveriam adorar estilos que melhorassem as percepções dos empregados sobre 
suas próprias habilidades de dese1npenho e, assim, ganhar as reco1npensas que 1nerece1n. 

U1n dos pontos fortes desse modelo é que ele considera ainbos os fatores, co1nportainen
tal e situacional, na análise do estilo apropriado de liderança, e tenta 1nostrar por que uma 
abordagem trabalha 1nelhor ou pior no dese1npenho da 1notivação e1n cada circunstância. 

FIGURA 9.26: Modelo caminho·meta. 

Fatores situacionais 
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Alcance da meta 

• desempenho 

.. satisfação 
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Entretanto, o modelo não é isento de críticas. Algu1nas delas questionam a val idade da hi

pótese básica de House, e un1 pesquisador afirma que pode haver 1nudanças na habilidade 

e no desen1penho do en1pregado, que causa1n n1udanças no co1nporta1nento de liderança, 
1nais do que qualquer fator externo ou circunstancial. A Figura 9.27 n1ostra co1no as 1netas 

poden1 1nelhorar o desetnpenho dos indivíduos. 

Modelo da liderança situacional, de Hersey e Blanchard 

Paul Hersey e Kenneth Blanchard desenvolveram um mode lo de liderança contingen

cial baseado no ciclo de vida, cuja proposta de estilo eficaz é baseada na maturidade dos 
subordinados. 

Maturidade é definido como o desejo de realização, o vontade 

de aceitar responsabilidade e o capacidade/ experiência 

relacionado ao trabalho dos subordinados. 

Eles estabeleceran1 un1 modelo de quatro quadrantes, desenvolvido pela con1binação de 

orientações para tarefas e para os em/}regados, que é a mesn1a configuração-base dos estudos 

da Universidade de O hio (cujas di1nensôes de liderança são o comporran1ento voltado para 
a tarefa e o comporta1nento voltado para a pessoci). 

As variáveis de 1natu ridade deve1n ser consideradas somente en1 relação a lnna tare

fa específica a ser realizada. Isso significa que cada indivíduo não é maduro ou i1nacuro 

e1n um sentido total. Algu1nas ta refas podem ser ma is facilmente rea lizáveis e outras, 

nem tanto. 

Ao fa lar de maturidade e1n tern1os de capacidade e de disposição, pode-se dizer que esse 
conceito inclui duas din1ensões: niatttridade ele trabalho (capacidade) e 1na111ridade psicológica 
(disposição). 

f tGURA 9 2 7· Relação metas.desempenho • • . 

Metas devem ser: Metas são motivadas por: 

.. específicas "' direcionamento do atenção 

• difíceis - • encorajamento do esforço e da persistência 

• estobelecidos participativamente • fomentoçõo das estrotégias e planos de açõo 
do alcance da meta 

t i 
-l 

( Feedback sobre o desempenho ) Desempenho melhorado 
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A maturidade de trabalho está relacionada com a capacidade de fazer alguma coisa (ca
pacidade técnica), se1n que haja a necessidade da direçflo da parte de outros. Já a 1naturida
de psicológica refere-se à disposição (n1otivação} para fazer alguma coisa, ao e1npenho e à 

confiança en1 si mesmo, se1n precisar de encoraja1nento de outras pessoas. Essa n1aturidade 
é própria das pessoas com grande quantidade de responsabilidade. 

A idade cronológica não é um fator diretamente ligado à rnaturidade; a 'idade psicológi
ca' interessa rnuiro mais ao conceito de liderança situacional. 

O conceito de maturidade é urn termo valioso de referência para a escolha do estilo 
de liderança apropriado a un1 indivíduo ou a u 1na equipe em detern1iI1ado n1omento. De 
acordo com a liderança situacional, não existe um único estilo rnelhor de influenciar os 
parricipanres de organizações. 

A Figura 9.28 mostra a relação entre os estilos de liderança e o grau de rnacuridade dos subor
dinados. O estilo do líder indicado pela charnada c11r11a prescritiva, em forma de sino, que passa 
pelos quarro quadrantes, está direcarnente relacionado ao nível de 1naturiclade dos subordinados. 

FIGURA 9 .28: Os comportame ntos e eslilos do líder em função do grou de maturidade dos ---~ 

subordinados. 
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O líder passa de un1 comportamento de tarefa (com um subordinado i1naturo) para lllll 

comportamento de relaciona1nento, e mais baixo e1n tarefa, à medida que o funcionário ama
durece em sua função e passa a poder dese1npenhar melhor seu trabalho na organização. 

Os pontos A, B, C e D representan1 a evolução do subordinado no dese1npenho de sua 
função. 

O comportan1ento para o trabalho é a medida co111 que o líder dirige as pessoas, dizen
do-lhes o que fazer, quando fazer, onde e con10 fazer; significa estabelecer objetivos para os 
subordinados e definir seus papéis. 

O con1portainento para o relacionamento é, por sua vez, a 1nedida com que o líder se 
empenha na comunicação com os subordinados, dando-lhes apoio, encoraja1nento e 'carí
cias' psicológicas; significa ouvir ativainente os subordinados e apoiá-los em seus esforços. 

Cada estilo O. isto é, cada quadrante, é caracterizado por palavras-chave: 

1. Determinar G> (poro maturidade baixo dos subordinados): poro pessoas que não têm 

vontade nem capacidade de assumir o responsabilidade de lazer algo, não são compe

lentes nem seguros de si, exigindo, como conseqüência, um estilo diretivo, de 'determi

nar', por porte do líder. Esse estilo do líder é coroclerizodo por um comporlomenlo oito 

poro tarefo e baixo poro relacionamento. 

2. Persuadir 9 (poro maturidade de baixo o moderado): poro pessoas que não estão 

copocitodos, mos sentem disposição poro assumir responsabilidades, têm confiança em 

si, apesar de não possuírem os habilidades necessários poro tal, exigindo um estilo de 

'persuadir', por porte do líder. Esse estilo do líder é coroclerizodo por um comportamento 

oito poro tarefo e oito poro relacionamento. 

3. Compartilhar e (poro maturidade entre moderado e oito): poro pessoas que têm CO· 

pocidode, mos não estão dispostos o fazer o que o líder determino, estão com problemas 

de motivação, exigindo do líder um processo adequado de comunicação e porlicipoção 

no sentido de um eletivo apoio aos subordinados. Esse estilo envolve baixo comporlomen· 

lo poro tarefo e oito comportamento poro relacionamento por parle do líder. 

4. Delegar $ (poro maturidade oito dos subordinados): poro pessoas com oito grou de 

maturidade que têm capacidade e disposição poro assumir responsabilidades. O líder 

pode se valer de um estilo discreto de delegação, que dê pouco orientação e pouco 

apoio, tendo, por isso, maior probabil idade de ser eficaz com seus subordinados. Esse 

estilo envolve, por porte do líder, um baixo comportamento poro tarefo e um baixo com

portamento poro relacionamento. 

Cada u1n desses estilos tatnbén1 está representado na Figura 9.28. 
A liderança sicuacional não só sugere o estilo de liderança adequado para os vários níveis 

de 1naturidade, co1no indica a probabilidade de sucesso de outras configurações de escilo, se 
o líder não puder (ou não souber) adotar o estilo de comportainenco desejável. O sucesso do 
estilo de liderança varia dentro dos diversos níveis de n1aturidade dos subordinados. 



O 250 • Teorias da administração 

A qualidade de vida no trabalho 
O crescente interesse no projeto do trabalho tem sido associado ao desenvolvinlento de 

un1 conceito social 1nais amplo, relativo à qualidade de vida no trabalho. 
Em 1973, um relatório elaborado sobre as atividades de trabalho e1n quatro países 

(Manpower />aper n. 7, preparado por N. A. Wilson) resumiu o estudo das experiências de 
pessoas e descrições das propostas de rnelhoria no siste1na de trabalho, tratando de cinco 
ten1as principais: 

.,. eficiência na trabalha; 

.,. satisfação no trabalho; 

.,. conexão entre satisfação e eficiência; 

.,. influência dos fatores ambientais e particularmente da tecnologia; 

I> desenvolvimento do pensamento da ciência social e expectativas das pessoas a partir da 

trabalho. 

Cada un1 desses ternas re1n um rratan1enro 1nuiro co1nplicado por ser afetado por diver
sas e 1núltiplas variáveis. Na prática, a atenção à qualidade de vida no trabalho é provavel
mente motivada pela combinação de interesses de dois tipos: 

.,. moral ou motivação ética, com base no reconhecimento de amplos padrões educacio

nois, mudanças de valores sociais e mais amplas expectativas de qual idade de vida de 

trabolho, incluindo o satisfação que os pessoas obtêm do trabalho, o funcionamento e o 

gerenciamento dos organizações; 

.,. motivação por meio do prático do bom negócio e esclarecimento do auto-interesse, a ne

cessidade de custos competitivos, e tentativas paro superar altos índices de obsenteísmo, 

rotatividade e insatisfação, dentre outros obstáculos a serem pesquisados para melhoria 

do desempenho organizacional. 

Os estudiosos, e1n consideração à experiência de trabalho dos trabalhadores, concluíra1n: 

Se alguém acredira que o sistema econômico exisce para servir à população, mais do que o 

povo existe para servir ao sistema, então deve ser dada a tenção crescente cm direção a dois 

problemas humanos básicos no local de trabalho: (!) satisfação das pessoas com re tornos 

econômicos e tangíveis pelos seus esforços e (2) auto-realização dos indivíduos por meio de 

seu trabalho. 

Embora algun1 progresso tenha ocorrido na solução do primeiro problema, a importância 
do segundo rarainente é reconhecida. 

A eficiência da economia é ainda 1nedida sornence e1n cennos da eficiência, con1 a qual 
pode ser produzida grande quantidade de bens de constuno. 
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U1na segunda e necessária 1nedida é q ue alguém deve considera r a cont ribuição que 

o trabalho está trazendo para a qualidade de vida e para o crescimento e a folicidade do 

trabalhador. 

Algumas características desejáveis das tarefas e dos cargos estão listadas a seguir. 

As wrefas deverian1: 

"' combinar para formor um cargo coerente, ou independentemente ou relacionadas com 

outros corgos, cujo desempenho troga contribu ição significotiva para o empresa; 

"' prover alguma variedade de compasso, método, situação e habilidade; 

"' prover feedback do desempenho do funcionário, diretamente e por meio de outros pessoas; 

"' prover um grau discreto de controle no tempo, na seqüência e no compasso do esforço de 

trabalho; 

"' incluir a lgum grau de responsabilidade para os resultados. 

Algurnas necessidades são, a curro prazo, faciltnente satisfeitas; o utras, nern tanto, por 

causa de imprevisibilidade ou inco1npatibilidade. 

Os cargos deveria1n: 

"' prover oportunidade de aprendizagem e solução de problemas dentro da competência 

do indivíduo; 

"' ser vistos como condução paro a lguma forma de futuro desejável; 

"' prover oportunidade de desenvolvimento de maneiras que sejam relevantes poro o indivíduo; 

"' copocitor pessoas poro contribuir poro os decisões que oletom seus trabalhos e objetivos; 

"' garantir que os metas e os expectativas de outros pessoas seja m doras e provenham um 

grou de desalio; 

"' fornecer recursos adequados (tre inamento, informação, equipamentos, materiais) ; 

"' prover suporte adequado o partir do contato com outros pessoas. 

Mais uma vez, algumas condições são 1nais facilmente alcançáveis do que out ras, visto 

que as de d ifícil realização representam q uase sempre novos desafios ou novos proble1nas a 

solucionar. 

Corno u1na base e um contexto para o projeto de tarefas e cargos, deve-se considerar que: 

"' políticas e procedimentos de relações industria is deveriam ter concordância e entendimen

to, além de haver emissão do acordo com esses acertos; 

"' sistemas de pagamento deveriam ser vistas coma justos e refletir o completa contribuição 

dos indivíduos e dos grupos; 

"' outras políticas pessoais e práticas deveriam ser justas e adequadas, com limitações físi

cas, provisões de saúde e segurança de formo satisfatório. 
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Essas são afirmações gerais, que precisam ser traduzidas e1n ação, levando e1n conta 
co1no as pessoas percebem suas tarefas e o que consideram como recompensa, em tern1os de 
melhoria, e qual o envolvimento nas 1uudanças que as afetam em seu trabalho. 

Questões para revisão 

1. Conceitue motivação de modo amplo. 

2 . Desenhe o ciclo do motivação com os seus 

d iversos estágios. 

3. O que é frustração e quais são os compor· 

tomentos de reação conseqüentes? 

4 . Como se classificam os teorias de motivo· 

ção? 

5. Qual é a hierorquio dos necessidades do 

teoria de Moslow? 

6 . Esquematize e explique o relação e ntre os 

fatores de higiene e de motivação do teoria 

de Herzberg . 

7. Quais são os três conceitos-base da teoria 

da expectação, de Vroom? 
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.,._ Estudo de caso 

Uma empresa afundada 

Em janeiro de 1974, a duPont Walston encerrou suas atividades. Essa corretora de Wall 
Street tinha antes 138 escritórios. Após u1na fusão, foi incorporada por H. Ross Perot, gra
duado e1n un1a acadenl.ia naval e 1nultinl.ilionário da área de processan1ento de dados. 
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No dia seguinte ao da fusão, todos os funcionários homens receberam ordens de 

cortar o cabelo be1n curto, usar ternos escuros e gravatas d iscretas. Os bigodes e bar

bas escavam cenninance1nente proibidos. Dois negros que usavmn penteados no estilo 

afro pedirarn demissão no ato. 

Não era tolerada nenhuma dissidência. Por exen1plo: oito diretores (que tmnbém 

eran1 funcionários da e1npresa) fora1n detnitidos por teren1 se op0sto à incorporação. 

Quase todos os funcionários de pesquisa e de algumas áreas de vendas e operações 

formn demitidos, e o mes1no ocorria con1 rodos aqueles que expressava1n desagrado 

e aré os que faziam sugestões. Peror deixou ben1 claro que não confiava nos funcio

nários, e tentou forçá-los a seguir u111 1nolde para1nilitar de regras e regulamentos 

rígidos, que se aplicavmn a todos, sen1 exceção. 

Os funcionários foram informados de que deveriain esquecer os pequenos inves

t idores para ir atrás de presidentes de e1npresas e outros grandes investidores, 1nas 

muitos destes já estavan1 co1npro1netidos con1 outros corretores. Alé1n do mais, co1no 

foi declarado por um executivo: 

Há uma grande diferença entre a indústria de computadores e a de corretagem. No negó· 

cio de computadores, você pode realizar uma venda gigantesca para um cliente e depois 

ir fazendo o serviço com um conmtto de longo prazo. No negócio de corretagem, você 

pode fazer uma venda imensa uma vez, mas depois de cada uma das vendas você precisa 

começar tudo de novo porque há um monre de ourras fim1as arrás da mes1na conca. Perot 

só conseguiu ver a diferença quando já era tarde demais. Não se pode adaptar os métodos 

de vendas de compucadores a Wall Streec. 

Foi lançado um programa de treinamento que incluía ensinar os funcionários a 

donnir. A finna forçou os trainees a assinare1n tnna declan1ção, segundo a qual devol

verian1 parte do custo do rreinan1ento se pedissen1 den1issão durante os próximos três 

anos. Por exen1plo, u1n trainee que se denlitisse logo dep0is de fonnado ficaria deven

do 25 1nil dólares à organização. Os que se recusararn a assinar (oratn demitidos. 

Os funcionários recebiam tele(one1nas fora do horário de expediente, pedindo que 

se aprcsentassen1 i1nediatan1ente no trabalho, e, quando chcgavmn lá, era para fazer 

algo trivial. 

Isso teve um basta quando as esposas co1neçara1n a reclan1ar. Cada vez mais os 

funcionários reclan1avan1 que estava1n sendo tratados como calouros da acadenlia 

naval. Finahnenre, teve início um êxodo geral. As substituições da nlatriz foram 1nais 

recepti\•as ao regin1e parainilitar, n1as não rrouxera1n receita. O êxodo au1nenrou. E1n 

maio de 1973, o gerente da filial de Decatur, Ulinois, n1ais os dez vendedores e três 

operadores denüciran1-se para abrir urna firina concorrente. Só a recepcionista ficou . 

Em Hartford, l 4 funcionários den1itira1n-se para entrar em u1na firn1a concorrente, 

depois que un1 gerente novo assun1iu. 
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A finna escava perdendo dinheiro cada vez mais rápido, até que, finahnenre, de
pois de u1na dcn1on1da discussão no fim de semana de 19-20 de janeiro, os diretores 
votaram pela saída do 1nercado. 

Fonte: Adaptado de R. Rusin, "Crirics say heavy hand ar helm led ro collapse of d uPonr 

Walsron", The Wall Srree1 Jounwl, 26 fev. 1974. Copiado com pennissão de The Wall Sireet 

)or<mal, Dow Jones & Company, lnc., 1974. Todos os direitos reservados. 

Questões 

1. Quol foi o obordogem usodo por Perot? 

2. Quois necessidodes motivocionois dos funcionários forem sotisleitos? Quois não forem? 

3. Que tipos de poder Perot usou? 

4. Quois os obordagens alternativos de liderança que Perot poderia ter usado? 

5. Hó diferenço entre autoridode e influência nesso situoção? 
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Objetivos de aprendizagem 

• 

Sumário do capítulo 

Organirações e poder "' 

Aspectos principais do estruturalis1no "' 

A natureza e os conceitos de organização "' 

Críticas e come1uários ao estruturalismo "' 

O estudo deste capítulo torna o leitor capacitado a: 

.. Entender a origem da Teoria Estruturalisrn. 

.. Conhecer os tipos de poder utilirados nas organizações. 

.. Conhecer os tipOs de organizações, de acordo com A. Etzioni. 

.. Entender como se relacionam o poder da organização e o envolvimento dos participantes. 

.. Conhecer os tipos de organizações de acordo com P. M. Blau e W. R. Scott. 
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lntroducão , 

A administração científica foi o ponto de transição dos precursores da administração 

para a Escola Clássica. As pesquisas de Hawthorne representam a passage1n da Escola 

Clássica para as Escolas das Relações Hurnanas. Nessa evolução, o estruturalismo re
presenta uma nova visão no cainpo adrninistrativo, corn o surgimento de urna escola 

charnada sistêmica. 

O non1e de 1naior projeção do estruturalisn10 é Arnüai Etzioni (1929- ), que deve sua 

proe1ninência ao fato de ter se ocupado em analisar os funda1nentos das escolas correntes 

até então conhecidas (Clássica, Científica, da Burocracia e das Relações Humanas) e, jul

gando-os insatisfatórios, formulou un1a síntese do que considerava válido, ao que denomi
nou estruturalis1no. 

O estruturalis1no 1narcou sua presença no campo da adnlinistração por implicar o estudo 

das organizações em u1n sentido mais amplo e integral, levando em conta todos os fatos que 

influe1n, tanto interna co1no externamente, e sub1netendo-os a urna análise comparativa 

e global. O estrun1ralis1no implica reconhecer que os fenô1nenos organizacionais se inter

ligam, interpenetrain e interagem de tal 1nodo que qualquer 1nodificação ocorrida em uma 

parte da organização afeta todas as outras partes. 

Esse estruturalisrno foi talvez a pri1neira abordage1n a reconhecer a importância do con
ceito de sisren1a aberto, isto é, da interação entre as instituições hu1nanas e o ainbienre onde 

elas se inscre1n. 

Entre as contestações de Etzioni às escolas precedentes, devem-se acentuar aquelas que 

formulou en1 relação à Escola das Relações Humanas, apOntando, por exemplo, para a in

suficiência de variáveis de estudo e para a ausência de relacionan1ento dessas variáveis con1 

outras 1nuito importantes para as organizações. 

Ade1nais, Etzioni criticou duas proposições funda1nentais do comportamentalis1no e da 
dinfünica de grupo, que são: 

1. o participação nos decisões não passava de um meio de obter conformidade e consenti· 

mento, por intermédio do delegação de autoridade, conferido poro resolver questões sem 

qualquer importõncio, no enfoque behovioristo; 

2. os pequenos grupos informais foram estudados sem levar em conto suo relativo importõn

cio e suas relações com os aspectos formais do situação ergológico"; de qualquer modo, 

pesquisas posteriores mostraram que o significação desses grupos é bem menor do que 

aquela que lhes foi atribuído pelo dinõmico de grupo. 

• Ergologia: parte da etnografia que estuda aquilo que se entende por tradições populares. 
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Organizações e poder 
Etzioni desenvolveu unia t ipologia de organização e exa1ninou como o envolvimento 

individual co1n u1na organização e o tipo de poder nela predo1ninante interagen1 para expl i

car o consentimento ao poder. Ele estava preocupado con1 as razões pelas quais as pessoas 

responde1n nas organizações mais do que confiain nos conceitos de direiio de pro/>riedade. 
Essencial1nente, Etzioni estabeleceu que o t ipo de poder que resultaria e1n consentimen

to é relativo à nan1reza da organização e às razões pelas quais as pessoas estão lá. Ele não 

focou a autoridade no sentido t radicional, mas preferiu desenvolvê-la mais completamente 

co1no parte da noção da estrutura de conformidade. 

O consentimento estó relocionodo oo significodo do 

poder e à orientoção do individuo. 

Consentimento é o comportamento dos indivíduos que respondem ao poder, e este pode 

to1n ar 1nuitas formas, por exe1nplo, n1aterial, perda (privação) e outras. 

Etzioni argu1nenta que é 1nuito estreita a visão da autoridade legítima como a razão por 

que as pessoas são submissas - a autoridade não legítima afeta o comporcan1ento. 

Tipos de poder nas organizações 

O poder pode ser agrupado em três t ipos: 

1. coercitivo: boseodo em sonçães físicos, como omeoços, imposição de dor, geroção de 

lrustroção, deformidades ou morte, controle do satisfação dos necessidades fisiológicos; 

2. remunerativo: boseodo no controle dos recursos econômicos, como solórios, contribui

ções, comissões, benefícios, serviços e mercadorias; 

3. normativo: baseado no manipulação de recompensas simbólicos, como alocação de lideron· 

ço, de prestígio, de estimo. O poder normativo é também denominado poder moral e saciai. 

Quando o indivíduo vê os esforços da organização para obter confonnidade como le

gít i1nos ou congruentes com suas expecrarivas, ele vai cooperar. Entretanto, os indivíduos 

podem estar envolvidos com as organizações de diferentes 1naneiras. Etzioni propôs que este 

envolvi1nento pode ser caracterizado con10: (a) alienado, (b) calculaüvo e (c) moral. 
As organizações estão sob pressão para ser eficazes. Desse modo, para o grau que o 

ambiente permite, elas tcndc1n a elevar sua estrutura de conformidade, de t ipos e organ i

zações incongruentes para co11gn;e11tes, e as organizações que têm confom1idade congruente 

de estrutura tende1n a resistir aos fatores que as e1npurrariain em direção a estruturas in

congruentes. 
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Usando a submissão (conformidade) co1no uma base co1nparativa de análise, as organizações 

aprescnca1n duas ditnensões básicas: poder, que é aplicado pela organização a seus 1ne1nbros, e 

envolvimenw, também considerado comfJromisso desenvolvido pelos 1ne1nbros da organização. 

O poder é referido co1no a habilidade de induzir ou influenciar o utras pessoas a conduzir o 

objerivo de alguétn, por quaisquer valores que esse algué1n sustente. Esse poder difere de acor

do con1 o meio empregado para fazer os subordinados cooperarem. Etzioni estabeleceu evidên

cia que suporta a proposição de que a maioria das organizações tende a enfatizar son1ente un1 

1neio de poder, não desprezando os demais, 1nas considerando-os e1n n1enor escala. 

Já o envolvimento é caracterizado e1n termos de intensidade, que varia de alta para baixa, 

e de direção, que pode ser positiva ou negativa. Quando o envolvimento é alto, é denomi

nado comprometimento; quando é baixo, é chamado de alienação. Envolvi1nen to, então, é 

un1 renno que se aplica e1n u1n coniinw1m de orientação pessoal e voluntária em d ireção à 

orga11ização. 

A relação entre poder e envolvi1n ento, em tcnnos de dimensões co1nparativas, está re

presentada na Figura 10.l. 

Tipos de organizações, para Et:z:ioni 

Etzioni classificou as organizações, de acordo com a estru tura de consenti1nento, como 

coercitivas, remimerativas ou normativas. 

FIGURA 1O. 1 : Relação entre tipos de poder e envolvimento, nos orgonizoções. 

( Envolvimento ) (Tipo de organizaçáo) 

Comprometimento Normativo 

Alieno do Coercitivo 

Coercitivo Remunerativo Moral 

( Poder ) 
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Organizações coercitivas são aquelas e1n que a coerção é o ma ior meio de controle sobre os 

participantes e a alta al ienação caracteriza a orientação dos me1nbros da organização. Como 

exe1nplo, tê1n-se os campos de concentração, prisões, hospitais de doentes mentais etc. 
01·gc~nizaçües remunerativas são aquelas e1n que as recompensas 1nareriais são o maior 

1neio de controle dos parcicipantes, e e1n que estes detenninain a quantidade de envolvi

mento que vai beneficiá-los 1nais. Esse tipo de envolvi1nento é característico de organiza

ções industriais, laboratórios de pesquisa, atividades co1n issionadas etc. 

Já as organizações normativas são aquelas em que o e nvolvin,ento n'oral e a aceitação 

socia l são a 1naior fonte de contro le, e a o rientação dos part icipantes é caracterizada por 

alto envolvimento co1n a organização. Os tipos principais de organizações normativas 

são as e ntidades religiosas, as organizações de jusriça - polícia, advogados etc. - e as 

associações 1nédicas. 
Nessas organilações, o poder social é exercido principahnentc por 1ncio das sanções 

sociais (como, por excn1plo, isolação), por meio da manipulação de símbolos de prestígio 

(títu los, condições de status) e por meio de influência pessoal do líder ou dos me1nbros in

fluentes da organização. 

U1na organização de e1npregados profissionais utiliza principal1nente controles 1norais e 
sociais, ocorrendo envolvin1ento calculativo e1n extensão maior do que e1n qualquer outro 

tipo de organização normativa. 

Tipos de organizações, para Blau e Scott 

Perer M. Blau (1918-2002) e W. Richard Scott' (1932-) apresentaram uma classificação 

das organizações baseada nas características e considerações dos beneficiários p1i11cipais, isto 

é, daqueles que se benefician1 da existência da organização. Para esses autores, existem qua

tro categorias de beneficiários de uma organização formal : 

1. os porticipontes; 

2. os mondatários; 

3. os clientes; 

4. o público em gerol. 

Com base nesses quatro t ipos de beneficiários, e les definirain quatro t ip°'5 básicos de 

organizações, que são: 

1. associações de benefícios mútuos: os beneficiários pri ncipois são os próprios par

ticipa ntes (cooperativas, consórcios, sindicatos, ossociações profissionais); 

2. organizações de interesses comerciais: os beneficiários principais são os proprie

tários, ocionistos, investidores (empresos privados, tonto sociedades anônimos como de 

porticipoçõo limitada); 
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3. organizações de serviços: os beneficiários principois são grupos de clientes e o so

ciedode (hospitois, universidodes, escolos, ogêncios sociois, orgonizoções religiosos); 

4. organizações de Estado: os beneficiários principais são os cidadãos, o público em 

gero! [correios, instituições jurídicos, soneomento e iluminoção público). 

A tipologia de Blau e Scott enfatiza o poder e a influência dos beneficiários sobre as 

organizações de 1nodo a, inclusive, interferir e1n suas estruturas, definições de objetivos, 
estra tégias e missão. A1nbas as tipologias são sin1ples e unidirecionadas, pois não fornece1n 

infonnações sobre diferences tecnologias, ou siste1nas adn1inistrativos das organizações. 

Aspectos principais do estruturalismo 
O estruturalismo, isto é, a administração estruturalista, pode ser caracterizado 

pelos seguintes ele1nentos: 

,.. o orgonizoção é concebido como um sistemo social oberto e deliberodomente construído; 

,.. os conflitos são considerodos inevitáveis e oté muitos vezes desejáveis, no que se refere 

às relações empreso-empregodo; 

,.. os incentivos mistos são recomendados paro o motivação das funcionárias, em lugor de 

recompensas materiais (dinheiro) somente, como fonte único de estimulação; 

,.. o sentida de 'homem orgonizocionol' em contraposição oo 'homem odministrotivo', da 

compartomentolisma, oo 'homem social', da dinãmico de grupo, e oo 'homem econõmi· 

co', do odministroção científico, de Taylor; 

,.. são visodos 'resultodos máximos', à semelhonço do Escolo Clássico e em oposição oo 

comportamentalismo, que visa resultados satisfatórios. 

Williatn H. \X/byte Jr. (1917 -1999) con1enta que o ho1nen1, hoje, vive sub1neticlo a orga

nizações das quais depende desde nascer até 1norrer. Con10 conseqüência, os indivíduos são 

forçados, inclusive, a modificar suas tendências e qualidades pessoais a fiin de se adaptar às 

exigências dessas organizações. 

As organizações, por outro lado, esperain dos indivíduos confonnismo rotai às suas re 

gras e decisões, o que de algum n1odo significa cooperação, que é assegurada por ser a (1nica 
maneira disponível para aqueles indivíduos alcançarem os níveis mais elevados da escala 

hierárquica. Até então, no geral, as organizações erain vistas pela necessidade vital de har-

1nonia, por ajustainento e confonnis1no dos indivíduos. 

No estruturalismo, o conflico é considerado un1 processo social fundamental e válido. 

Mary Parker Follett colocou o proble1na do conflito entre os temas centrais de sua con

cepção de ad1ninistração, tendo indicado, inclusive, alguns modos de resolvê-lo. 
O conflito exerce importante papel por trazer à tona frustrações e desinteligências 

na organização, pennitindo contornar as dificuldades à n1edida que surja1n. O conflito 
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é um dos te1nas centrais do estru turalismo, que refu ta a visão de hannonia das escolas 
precedentes, porque lhe atribui influência d a 1naior in1portância no entendimento do 

funcionamento das organizações. 

Conflito é todo e quolquer espécie de oposição ou interação 

antagônica entre duas ou mais pessoas ou partes. 

Os tipos n1ais comuns de conflitos nas organizações ocorre1n, segundo Amitai Etzioni, 2 

entre a autoridade do especialista {conheci1nento) e a autoridade administrativa (h ierarquia). 
Para Blau e Scott (organizações formais), cx iste1n dois tipos de confli tos no descnvolvilncn

to das organizações: 

1. entre a organização formal e a organização informal; 

2. no relacionamento entre clientes e o organização. 

Para eles, existe uma relação de recíproca dependência entre conflito e n1udança orga
nizacional, uma vez que 1nudanças gerain conflitos, e confli tos t raze1n inovações. As ino 

vações organizacionais alteram, interferem e1n outras inovações e melhorias já en1 curso, e 
provocam UJna dicotomia entre a organização formal e a informal. Nas situações ad1ninis

trativas, existe1n situações de conflito e de d ile1na. 

Dilemos são escolhos entre olternotivas, em que algum objetivo 

muito importante será desprezado em benefício de outro. 

Blau e Scorc estabelecem três t ipos de dilemas básicos das o rganizações fonnais: 

1. dilema entre coordenação e comunicação: para desempenho eficaz das funções 

e solução dos problemos dos organizações, a coordenação fica dificultado quondo se 

permite o livre comunicoção, pois este introduz novas soluções não previstos paro a ode

quada coordenação; 

2. dilema entre disciplina burocrática e conhecimento profissional: paro o re

gramento das atividades dos participontes do organização; os interesses dos organizo· 

ções podem ser diferentes dos princípios, das normas técnicos, do código de ética e das 

especializações dos profissionais; 

3. dilema entre a necessidade de um planejamento centralizado e a necessidade 

de iniciativa individual: para que as orgonizações enfrentem o avanço tecnológ ico; 

o crescimento e a sobrevivência das organizações também dependem do iniciotiva e do 

criotividade individual, que sõo inibidas pelo plonejamento e pelo controle centralizados. 
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A natureza e os conceitos de organização 

Existem várias definições de organização e també1n muita discussão sobre elas. Estudiosos 

importantes discutem a validade e a finalidade dessas definições, 1nas deve-se entender que 

a definição é necessária. 
Max Weber, conhecido por suas análises da burocracia e da autoridade, preocupava-se 

co1n definições 1nais gerais das organizações. Ele fazia distinção entre o 'grupo e1npresarial' 

e outras fonnas de organização social. 

A organização empresarial envolve "um relacionainento social que ou está fechado ou 

limita a ad1ninistração de estranhos por meio de regras [ . .. ) à 1ncdida que sua ordem é im

posta pela ação de indivíduos específicos [ . .. ) e ta1nbén1 de tuna equipe ad1ninistrativa". 
Weber define que as organizações envolve1n relacionamentos sociais, isto é, que os ind i

víduos interage1n dentro de fronteiras. 

U1na definição de organização i1nportante é a de Chester Barnard: "a organização é u1n 

siste1na de atividades ou forças de duas ou n1ais pessoas consciente1nente coordenadas para 

o alcance de um objetivo comu1n"3• Essa definição diz que a organização é o conjunto de 

atividades dese1npenhadas por meio de coordenação consciente, deliberada e intencional 

dos indivíduos. 

Alguns autores acrescentam adjetivos às organizações, con10 sociais, com/>lexas, fomiais, 
para melhor poderem conceituá-las. U1na vez que as organizações fonnais são freqlienre

n1cntc n1uito grandes e por isso tainbén1 co1nplexas, esses adjetivos caracterizain apenas 

alguns grupos de organizações, não podendo, portanto, ser aplicados a todas e, assim, não 

originando t1111 conceito amplo e genérico. 

O mais adequado é o uso do termo organização, sem qualquer adjetivo, para o estabele

cin1ento do conceito mais ainplo e conveniente. 
Amitai Etzioni (1964) define: 

Organizações são coletividades que foram estabelecidas para a condução de objetivos, 

relativamente específicos em uma base mais ou menos contínua. Deveria fic;u claro, entre

tanto, que i1s o rganiz<1ções têm caracteres particulares. além da especialidade de objetivos 

e da conrinuidade. Esses caracteres incluem fronteiras relativamente fixas, uma ordem 

normativa, posições de autoridade, um sistema de comunicações e um sistema de incen

tivos, que permite aos diversos ripos de participantes trabalhar juntos na consecução dos 

objetivos comuns.' 

Essa definição parece se encaixar bastante bem con1 a realidade, pois considera o lugar 
dos objetivos na natureza das organizações e o proble1na da nitidez das fronteiras. 

O problema dos objetivos é crítico na análise organizacional: em primeiro lugar porque 
existem muitas arividades nas organizações que d ificihnente se relacionan1 con1 o seu obje

tivo 1naior, por mais que se dê margem à i1naginação, por exe1nplo, às atividades admitústra

tivas, às normas e aos procedirncnros. 
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Os objetivos pode1n ser tratados con10 "uma entidade superindividual que tem existên

cia e comp<>rtain ento independcnte1nente do comportamento dos seus n1en1bros", de acor

do con1 H. Simon ( 1964). Si1n on observa que, nas situações de tomada de decisões na vida 

real, un1 curso de ação, para ser acei tável, deve satisfazer a um conjunto de exigências ou 

restrições. Algumas vezes, uma dessas exigências é selecionada e referida co1no o objetivo 

da ação, mas a escolha de U1na das restrições dentre as existentes é arbitrária, na 1naioria 

das vezes. 

Para 1n uitas finalidades, é n1ais i1np-0rtante se referir ao conjunto completo de exigências 

con10 o objetivo (co1nplexo) da ação5• Si1non sugere que os objetivos sejam restrições no 

processo de tomada de decisões. No en tanto, não se pode esquecer que as organizações tê1n 

vários objetivos, que às vezes são contraditórios. 

O proble1na da nitidez das fronteiras organizacionais levanta lllna questão crítica adi

cional: qual é o ambiente da organização? A concepção de ainbiente usada aqui inclui tudo 

o que está 'fora' ou aléin das fronteiras de uma organização e1n particular. Contudo, essa 

fronteira não é algo que se defina con10 totabn ente i1nperrneável; isso não é assi1n tão rígido. 

As organizações são afetadas por fatores a1nbientais os 1nais diversos, como clima, cultu ra, 

economia etc., exercendo tarnbén1 influência sobre eles. 

De tudo isso, pode-se estabelecer uma definição de organização: 

Organização é uma coletividade com uma fronteiro relativamente 

identificável, uma ordem normativo, escolas de autoridade, 

sistemas de coordenoção, que existe em uma base relativamente 

continuo em um ambiente, e que se engajo em atividades 

relocionodos, usualmente, com um conjunto de objetivos. 

O estudo das organizações, dos objetivos com suas características, suas aplicabilidades, 

suas funcionalidades etc. faz parte de outra disciplina, 1nas alguns aspectos serão abordados 

no estudo dos processos administrativos. 

Críticas e comentários ao estruturalismo 
O estruturalisn10 não constitui propriainente un1a corrente específica ou individualizada 

das teorias d a ad1ninistração. Muitos textos gerais de administração ne1n faze1n alusão ao 

tern10, e e1n outros textos as referências são escassas. Quando apresentados os temas refe

renciados ao estruturalisn10, estes são os rnesinos das correntes co1nportmnenrnlisras, das 

relações humanas, en1bora visualizados sob tnn ponto de vista sistêmico. 

Os fenômenos ad1ninistrativos começaran1 a evoluir para a Teoria Sistêmica diante da 

amplitude de seu significado, que engloba a própria idéia estrutural ista, como un1 de seus 

inú1neros ele1nentos. Por outro lado, a contribuição do estruturalismo íoi importante para a 
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Escola Sistêmica porque esta, basicarnente , é um conceito estn;wral, implicando globalidade 

ou totalidade, porque a estrutura é que mantém un idas as partes de u1n todo. 

O estruturalis1no é un1a teoria de transição e 1nudança que visava sintetizar as proposi
ções válidas das correntes ad1ninistrativas até então existentes, principaln1en te do con1porta-

1nenralismo, e1n tuna forma adequada à visualização das organizações con10 sistemas aberras 

em interação pennanente com o ambiente. As proposições do estru turalisrno deram origern 

ao q ue se deno1n inou desenvolvimenio organizacional (DO), a ser estudado tnais adiante . 

O DO pode ser considerado a resposta das ciências sociais às exigências da visão do 1110 -

mento da administração, que era dominado por enfoques n1atemáticos, pela pesquisa opera

cional, cibernética e informática. A contribuição rnaior do estruturalismo é no que se refere 
à interdependência dos ele1nentos internos e externos que influenciam o funcionarnento 

das organizações e1n un1 sentido inte rligado e torai, q ue encerro u a fase do predo1nínio da 

Escola das Relações Humanas, então dominante no inundo da admit1istração. 

Questões para revisão 
1. Quais são os tipos de poder nos organiza

ções, de acordo com Etzioni? 

2. Q uais são os tipos de organizações poro 

Blou e Scoll? 

3. Mencione três aspectos principais do eslru· 

lurolismo. 

Referência s bibliográfica s 

... CHIAVENATO, ldolberlo. Introdução à 
teoria geral do administração. São Paulo: 

McGrow·Hill, 1993. 
., ETZIONI, Amiloi. Organizações comple

xos. São Paulo: Alias, 1967. 

., GUIDA, Frederico. Panorama geral do 
administração. Rio de Janeiro: Compus, 

1979. 

Notas do capítulo 

1. Peler M. Blou e W. R. Scoll, Organizações 

formais . São Paulo : Atlas, 1970. 

2. Amiloi Etzioni, Organizações modernos. 

São Paulo: Pioneiro, 1967. 

3. Chesler Bornord, The functions of the executive. 

Cambridge: Harvard Universily Press, 1938. 

4 . Defino organização de acordo com Chester 

Bornord . 

S. O que são confl itos organizacio nais? 

6 . O que são di lemas o rgan izacionais? 

., HALL, Richard. Orgonizotions: structure, 
process ond autcome. Novo Jersey: Prenlice 

Hall, 1996. 
., PERROW, Charles. Análise orgonizocionol . 

São Paulo: Atlas, 197 6 . 

., THOMPSON, Victor. A moderno organiza

ção. Rio de Janeiro : Freitas Bostas, 1967. 

4 . Amiloi Etzioni, op. cil. 

S. Richa rd Hall, Organizações, estruturo e pro
cesso. Rio de Janei ro: Prenlice Hall, 1982. 





Capítulo 11 ... A pesquisa operacional 

Capítulo 12 ... A ad1ninistração de operações 

Capítulo 13 ... Os sistemas de infonnação gerenciais 



Consideracões , 

A abordage1n quantitativa da adnünistração foi originada na Segunda Guerra 
Mundial e provocou n1uitas 1nudanças na ad1ninisrração. Os ad1ninisrradores ne
cessitava1n de 1nelhores ferra1nentas para a tomada de decisão, 1nais sofisticadas 
do que as disponíveis até enrão, para trarar dos problen1as de operação de guerra. 
A abordagen1 ou a escola quantitativa e1nergiu para tratar desses problemas que 
tinhain o foco quantitativo ou de medição nas técnicas e nos conceitos geren
ciais. Tudo isso se desenvolveu para poder lidar melhor com o n1ovimento de 
rropas, a produção de arn1an1entos e os problen1as semelhantes. 

Essa visão é distinta das abordagens anteriores pela aplicação de 1naten1árica, 
estatística e outras técnicas quantitativas para a solução de proble1nas. As técni
cas da abordagem quanritariva são projetadas para co1nplen1entar o planeja1nen
to e a to1nada de decisão dos ad1ni nistradores. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, equipes de 1naremáticos, físicos e outros 
cientistas fora1n fonnadas para resolver problemas militares. Con10 esses pro
blemas envolviam grande quantidade de materiais 1nóveis e grande número de 
pessoas, de maneira rápida e, de cerro 1nodo, eficaz, as téctlicas passara1u a ser 
aplicadas e1n organizações de grande ta1na11bo. 
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Objetivos de aprendizagem 
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Sumário do capítulo 

Caracrerfsricas da pesquisa operacional "' 

Os passos da pesquisa operacional • 

Estados da natureza "' 

Limitaçôes da pesquisa operacional "' 

O estudo deste capítulo torna o leitor capacitado a: 

.. Entender as o rigens da pesquis.~ operacional e suas características. 

.. Detem1inar os passos da pesquisa operacional. 

.. Interpretar os estados da natureza com as condiçôes de certeza e com as condiçôes de risco. 

.. Conhecer as diversas técnicas da pesquisa operacional e suas aplicaçôes. 

.. Compreender as limitações da pesquis.~ operacional. 
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lntroducão , 

A pesquisa operacional (PO), ta1nbém chamada de ciência da adn1inistração, é wn 1né

todo quantitativo que ajuda no planejan1ento, na solução de proble1nas e no processo de 

to1nada de decisão. 
Os problemas ad1ninistrativos pode1n ter aspectos canto qualitativos quanto quantitati

vos. Os aspectos que podem ser alvo da análise qualitativa incluem variáveis con10 intenção 

dos concorrentes e 1notivação dos trabalhadores. Já os aspectos analisados pela perspectiva 

quantitativa incluem fatores como custos de matérias-pri1nas, participação de 1ncrcado, 

preços de produtos etc. 

O (oco principal dos métodos quantitativos é a 1nelhoria do processo de solução de 
problemas, por torná-lo 1nais racional e analítico. A maioria dos 1nétodos quantitativos é 

baseada no critério de decisão econômica. 

A pesquisa operacional se 1naniíestou, inicialmente, tanto na Inglaterra co1no na A1né

rica do Norte, durante a PriJneita Guerra Mundial (1914-1918), con1 F. W Lawrence, na 

tentativa de estudar as operações militares sob forma quantitativa, e Thomas A. Edson, 

na a ná lise do processo e nvo lvido na guerra anti-submarina. 

O in1pacto do trabalho desses pioneiros ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial 

{1939-1945). Em 1939, na Inglaterra, foi c riado Lnn núcleo de especialistas dedicados à 

análise das operações nülitares, dirigido pelo professor P. M. S. Blackert, da Universidade de 

Manchester, con1posto por três fisiologistas, dois 1natemáticos, un1 astrofísico, un1 oficial do 

exército, un1 agrimensor, um físico geral e dois mate1náticos-físicos. 

Blackett foi o pri1neiro nome associado à nova ciência. Ele tambéin ostenta a distinção 

de ter sido professor un iversitário, me1nbro da Sociedade Real Inglesa, oficial das Forças 

Armadas e vencedor do Prêinio Nobel. Alé1n disso, foi talvez o prhneiro a escrever sobre 

o assunto, cujas obras têm os títulos Scieniists at the O/>erational levei, e1n 1941, e A note on 
certain aspecis for rlte metliodology of operational research, e1n 1945. 

Nos Estados Unidos, onde tainbé1n processaram a análise das operações nlilitares, desra

cara1n-se Ja1nes B. Conaut e Vannevar Bush. E1n suas análises, os cientistas verificaram que 

estavam lidando con1 sistemas, e que as técnicas para estudá-los, estabelecidas co1no u1na dis

ciplina, poderia1n ser utilizadas com êxito en1 outros sistemas que não os daquela disciplina. 

As a nálises procuravan1 otin1izar os recursos li1nitados aplicados nas operações 1nilitares e 
foram denominadas não mais análise das operações, mas pesquisa operacional, na Inglaterra, 

e pesquisa de operação, nos Estados Unidos. 

A contribuição dos estudiosos visava facilitar o processo decisório das autoridades nlili

tares nos assuntos de sua con1petência. Ao retornaren1 ao 1neio civil, procuraran1 aplicar as 

técnicas a problemas não 1nilitares, o que passou a ser crescente no setor empresarial tanto 

na Inglaterra como nos Estados Unidos, onde o MIT (Massachusetts lnstitute oíTechno· 

logy), em 1948, (oi o primeiro estabelecimento de ensino a incluir a disciplina Pesquisa de 
Operações en1 seu currículo escolar. 
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Características da pesquisa operacional 

As características fundamentais desta abordagem da administração são: 

I> foco no solução do problema; 

I> orientação por critérios lógicos e econômicos; 

I> uso de modelos e técnicos motemóticos; 

I> ênfase no uso de computadores nos sistemas de suporte de decisão. 

U1na das características básicas da pesquisa operacional reside en1 seu interesse em exa

minar métodos e1npregados por disciplinas d iversas e daí extrair técnicas apl icáveis ao siste

ma en1 análise, para propor a 'melhor solução em termos globa is' de llln problema, isto é, a 

solução n1ais aconselhável en1 função de todas as variáveis envolvidas. 

A tarefo do pesquisador operacional consiste em integrar 

todos os fatores possíveis de umo decisão, poro discernir 

dentre os diferentes opções e escolher o melhor, em 

termos globais, poro um problema. 

A pesquisa operacional estuda a situação, constró i um 1nodelo matemático ou de abstra

ção similar, experi1nenta-o para determinar o dese1npenho ótin10 e, en1 seguida, o reco1nen

da ao ad1ninistrador. Co1no o próprio no1ne indica, pesquisa operacional é pesquisa e deve 

ser encarada co1no tal, isto é, só orienta para as possíveis e melhores soluções. 

A pesquisa operacio11al, e1n si, não faz experi1nentos con1 o próprio siste1na, 1nas con1 un1 

1nodelo desse siste1na, que geralmente consiste de uma fónnula matemática ou qualquer outra 

representação abstrata, que nada mais é do que uma forma simbólica do sistc1na verdadeiro. 

A grande linlitação da pesquisa operacional é o fato de o modelo representar un1a sim

plificação do rea l, e, en1 conseqüência disso, as soluções propostas nem se1npre são satisfató

rias. Alguns estudiosos con1entan1, con1 hurnor, que essa abordagem pode ser definida co1no 

"um conjunto de técnicas que pennite1n a obtenção de soluções ruins para problemas que, 

de outro 1nodo, teriam soluções piores". 

Os passos da pesquisa operacional 
A pesquisa operacional, con10 qualquer pesquisa científica, é baseada en1 uma 1netodo

logia que pode ser assim descrita: 

1. Análise do sistema: determinação dos objetivos de estudo e dos especificações, for· 

mos e corocterísticos do solução poro o problema. Antes de tudo isso ser feito, deve existir 

um bom conhecimento de trobolho, do sistema existente. 
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2 . Construção de uma representação do sistema: elaboração de um 'modelo' que 

tenho suficiente representatividade do situação real, de tal modo que ele posso ser ma

nipulado de maneiro significativo. O modelo formal é geralmente uma representação 

matemático do sistema em estudo. 

3. Teste do modelo: verificação de que o modelo reflete aquelas condições reais que são 

pertinentes à solução do problema. Coleção e análise dos dados relacionados levam o 

modificações e refinamentos apropriados do modelo. 

4 . Solução do modelo: uso do modelo poro estabelecimento do curso de ação reco

mendado, dados os condições de restrições e políticos o ser obedecidos. O estudo deve 

conter o consideração do eleito de afrouxar ou apertar os restrições ou de mudar uma ou 

mais políticos envolvidos. 

5 . Controle do modelo e solução: estabelecimento dos limites dentro dos quais o 

modelo e suo solução podem ser considerados suficientemente confiáveis, e o indica

ção dos condições futuros e de que modo tonto o modelo como o solução terão de ser 

modificados. 

6 . Implementação de resultados: colocação em prático dos elementos de pesquiso, em 

etapas o ser seguidos, poro que o solução proposto funcione. 

O uso de modelos é baseante co1num. Cada plano ou programa de fábrica é uni mo
delo. O sistema de contabilidade de tuna en1presa é ta1nbém u1n 1nodelo, e um dos 1nais 

con1plexos. 

A fo rça do 1nodelo da pesquisa operacional é que ele pennite alinhar tnna grande 

quantidade de fatores e uma grande quantidade de referê ncias para resolver problemas 

complexos. 

O uso de un1 1nodelo de pesquisa operacional é especiahnent.e importante e vantajoso 
porque permite experi1nentações no papel, se1n 1nanipulação no sisten1a real, o que evita 

riscos associados às expe riências realizadas no siste1na em si. 

Estados da natureza 
As decisões de hoje afetam o desc1npenho das pessoas e das organizações a1nanhã. Uma 

vez que os gerentes estão voltados para ton1ar decisões acerca do futu ro, eles precisam es

pecificar o que saber sobre tal futuro, para enfrentar os in1pactos e riscos de suas decisões. 
O primeiro passo é reconhecer a existência de três estados básicos da natureza, que são: 

condições de cenez:a, condições de risco e condições de incerteza. 

Os estados do natureza referem-se ao conjunto de possíveis 

eventos casuais que afetam os conseqüências dos decisões. 
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Condicões de certeza 

' 

Condições de certeza existen1 quando o tomador de decisão sabe exatamente o que vai 

ocorrer no futuro, corno uma conseqüência da decisão ton1ada agora . 

Cada curso de ação (decisão) está clan1111ente identificado com tun, e somente un1, resul

tado. Não existe casualidade nos resultados de un1a decisão tornada sob condições de certeza. 

Os rnoclelos que operarn sob condições de certeza são chamados modelos determinísticos. 
lnfelizn1ente, nas condições reais, poucas decisões itn portantes são tornadas sob condi

ções de certeza. 

Condições d e risco 

Condições de risco são aquelas con1 casualidades conhecidas que ocorrem no estado da 

natureza. Por casualidades conhecidas se entende a habilidade de relacionar, a cada decisão, 

urn número de possíveis resultados e a probabilidade de ocorrência de cada um deles. Os 

modelos que operain sob condições de risco são chainados modelos estocásticos. 

Condicões de incerteza 
' 

Urna das rnais difíceis situações é a to1nada de decisão sob cond ições de incerteza. Neste 

estado, pode-se ident ificar alguns ou todos os resultados associados à decisão, mas nenhuma 

das probabilidades destes resultados. 

Métodos quantitativos para a r.omada de decisões sob incerteza são extremamente impor

tantes para os gerentes, porque ajudan1 nas considerações e 1nedidas do risco. 

As técnicas da pesquisa operacional 1nais utilizadas para a tomada de decisões são: 

1. Previsões: prediçõe$ $Obre o futuro orgonizocionol e 0$ circun$tônciO$ ombientoi$ que 

influenciorôo plonos, deci$Ões e olconce de meto$. Os principais tipos de previsÕe$ sôo: 

.,_ previsões de vendas: predições de vendas futuros de produtos/serviços em condições 

preestabelecidos; 

.,_ previsões tecnológicos: predições do advento de mudonços tecnológicos importantes 

que podem olteror o curso de negócios do orgonizoçõo; 

.,. previsões demográficos: relocionodos às corocterísticos populocionois do sociedade, 

incluindo nível educocionol, toxo$ de no$cimento, toxos de doenÇO$ etc.; 

.,. previsões de recursos humanos: relocionodos às necessidades futuros de pessoal poro 

o orgonizoçôo. 

2 . Matriz de resultados: umo ferromento de o judo no tomado de decisão gerencio!. Poro 

usor o motriz de re$ultodos, é nece$sório o definiçôo de quatro variáveis: 

.,_ estrotégios: decisões olternotivos disponíveis, com os recursos necessários poro suo 

reolizoçôo; 



O 27 4 • Teoria s da a d ministra çã o 

.,. estados do natureza: eventos futuros ou condições que são relevantes poro os resulto· 

dos do decisão; 

.,. probabilidade: possibilidade expresso em porcentagem de que determinado estado 

do natureza venho o ocorrer; 

.,. resultado: é o desfecho colculodo poro codo estratégia, dados os probabilidades 

associados com cada estado do natureza. 

3. Árvore de de<isão: técnico poro situações de decisão que ocorrem em seqüência; 

consiste em uma representação gráfico dos alternativos de decisão, estados do natureza 

e resultados poro cada curso de ação. A abordagem do árvore da decisão requer a deter· 

minação de três variáveis para a elaboração do representação pictórico das alternativas 

de decisão, dos resultados: 

.,. probabilidade estimado: paro cada desfecho estimado; 

.,. desfecho {lucro ou perda): ossociodo com codo resultado; 

.,. valor estimado: calculado com base nos probabilidades e nos resultados condiciono· 

dos ao longo de codo ramo do árvore de decisão. 

As técnicas da pesquisa operacional utilizadas para o planejainenro são análise do ponto 

de equilíbrio, />rogramação linear e PERT (program evaluacion and review ceclmique, ou avalia

ção de programa e técnica de revisão). Essas três técnicas serão estudadas cm mais detalhes 

a seguir. 

Análise do ponto de equilíbrio 

A análise do ponto de equilíbrio é uma técnica quantitativa que ajuda os gerentes a 

detenninar o nível de vendas para o qual as receitas rotais se igualan1 aos custos totais de 

produção - daí a deno1ninação ponto de cquilibrio. 

Essa anál ise é uma i1nportantc ferramenta para pequenos negócios, que deve ser feita 

considerando as seguintes variáveis: 

.,. custos fixos: aqueles que permanecem constantes, independentemente do nível de pro

dução (aluguel da prédio, por exemplo); 

.,. custos variáve is: aqueles que variam com o número de unidades produzidas (matéria· 

primo, por exemplo); 

.,. custo total: aquele resultante do soma dos custos fixos e dos variáveis; 

.,. receita to tal: va lor tota l obtido dos vendas dos produtos; 

.,. ponto de equilíbrio (break·even point): volume de produção tal que os vendas 

proporcionem receito tota l igual aos custos totais; o partir deste ponto, os resultados deter

minam o lucro ou o prejuízo do operação, isto é, o valor do receito total que excede aos 

custos tota is ou o valor dos custos tota is que excede ao valor da receita total, como ilustro 

o figura 11. 1. 
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F1Gu~A 11 . 1: Ponto de equilíbrio dos custos em reloçõo os vendos. -----------~ 

Vendas 
(ou custos) 

($) 

PE 
Custo total 

Custos fixos 

Unidades 
:::_ ____________ L._ _______ _. produzidos 

Re = Receita das vendas de equilíbrio 
qe = Quantidade de unidades vendidas 
PE = Ponto de equilíbrio 

Progran1ação linear 

(ou vendidas) 
(q) 

A programação linear é uma técnica 1natemática que aloca recursos para oti1nizar u1n 

objetivo predeterminado, considerando a lin1itação daqueles recursos alocados. 

Os gerentes/ad1ninistradores não-técnicos só necessitam entender três passos básicos na 

fon11u lação de um problema de prograinação linear: 

"' passo 1: determinar os variáveis importantes do decisão que sejam controláveis pelo 

gerente; 

"' passo 2: determinar o objetivo em termos de variáveis de decisão, que pode ser único, 

mos cuidadosamente escolhido; 

"' passo 3: determinar os restrições de recursos, primeiro em termos de afirmações e de

pois, então, como expressões matemáticos. 

Existem v;írios métodos específicos que pode1n ser usados para resolver problen1as de 

progra1nação linear, dentre eles o 1nétodo gráfico, o de transporte e o de valores e linü tações, 

que devem ser estudados e1n disciplinas apropriadas ou especificas. 

A programação linear pode parecer complicada, mas te1n 1.nuitas aplicações e1n peque

nos negócios. Con1 o uso do computador, é lnna ferra1nenta 1nuito importante para o plane

jain ento e a tomada de decisão. 
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PERT (prog,-a1n evaluation and 1·eview technique) 

O PERT (program evaluation and review technique, ou avaliação de progra1na e técnica de 

revisão) é tuna técnica que pennite decompor un1 projeto e1n atividades específicas, defi

nindo antecipada1nente quando serão co1npletadas, quais os 'gargalos' e indicando quando 

os recursos deve1n ser alocados. O sucesso dessa técnica é devido à aplicação e1n projetos 

diversificados. 

A técnica se apóia na integração gráfica e conceituai de todos os co1n ponenres de 

un1 projeto, e n1 u1na rede. Essa rede contém un1 desn1e1nbra1nento de todas as atividades 

do projeto, com as dev idas associações de ten1po e custos, e1n u1na seqüência lógica de 
trabalho, a qual é estabelecida de 1nodo que nenhu1n atraso possa acontecer se1n que 

ocorra atraso no projeto torai. 

A rede PERT foi tm1 desenvolvimento do gráfico de Gantt, introduzido por volta de 

19 l 4 e reconhecido como uma ferran1enta gerencial de muitos usos. Os principais ele1nen

tos de uma rede PERT são: 

"" evento; 

li> otividode; 

li> cominho. 

U1n evento é representado por tun círculo, e denota o ten1po e1n que tuna atividade co

n1eça ou é completada. O evento não conso1ne re1npo. U1na atividade é representada por 

tuna flecha e significa uma operação necessária para alcançar os objetivos do siste1na. A 

atividade conson1e te1npo e recursos. As atividades e os eventos colocados na rede deter-

1nina1n o caminho. 

o a o 
Nesse esque1na, O e O são eventos (por exe1nplo: O = projeto da obra iniciado; O = 

projeto da obra concluído) e a é a atividade (por exemplo, construção da obra) . U1na rede 

PERT hipotética pode ser assin1 representada: 

·-- --- · • --..... 
º --..... --- ·--· ·--· 

Na análise da rede, poden1 ser identificados dois caminhos, a partir do evento O até o 

fi1n do projeto, evento O. O ce1111inl10 crítico é o que requer 1nais tempo para se ir do início 
ao fün do projeto, isco é, do evento inicial ao evento final. Outro 1nodo de definir o ca1ninho 

crítico é: aquele em que rodos os eventos têm folga igual a zero. 

Os ele1nenros co1nple1nentares da rede PERT são: 
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1. Rede: diagrama de eventos, atividades e tempos estimativos que constituem uma repre

sentaçõo pictórica de um projeto. 

2. Tempo de atividade: é o tempo estimado para realizaçõo de uma atividade; em PERT, 

existem três tempos de atividade poro cedo evento: 

.,. tempo otimista (o) : o menor tempo possível poro o reolizoçõo de umo dodo torefo; 

.,. tempo mais provável (m): a estimativa de tempo mais exata possível paro a execuçõo 

da atividade; 

.,. tempo pessimista {b): o tempo móximo necessário para a execuçõo de uma atividade 

excluindo-se condições de catástrofes. 

3. Tempo esperado de uma atividade (te): o tempo médio que a atividade consumi

ria se fosse repetida muitas vezes. 

o+ 4m + b 
O te é determinado por: te = 

6 

onde a, m e b foram anteriormente definidos. O le é marcado abaixo da flecho, que 

representa a atividade, como mostrado na rede em ( f), sempre na mesma unidade. 

4. Evento antecessor: um evento que deve ser completado antes que o atividade seguinte 

posso começar. 

S. Evento sucessor: um evento que não pode ser iniciado até que um evento antecessor 

esteja completado. 

6 . Tempo esperado de um evento (TE): o tempo mais próximo possível em que o 

evento poderá ser verificado. O TE é calculado somando-se o te das diversas atividades 

referentes ao evento em questõo, e é colocado no porte superior do círculo do evento, 

coma mostrado na rede seguinte: 

Poro o evento O. deve-se considerar o caminho mais demorado; assim TE O = 24, e 

assim por diante. 

7. Último tempo permissível (TL): o último prazo permissível para completar um evento, 

de modo que o projeto inteiro seja mantido dentro dos prazos preestabelecidos. 

O T1 da rede é normalmente aceito como o prazo de contrato e é dado pelo TE do último 

evento. O Ti de um evento é calculado a partir do Ti do evento seguinte, subtraindo dele 

o tempo da atividade que os conecta. 
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8 . Folga de um evento (f ): a d iferença entre o último tempo permissível de um evento e 

o tempo esperado do evento. 

A folga é positiva quando o tempo esperado é menor do que o último tempo permissível; 

é negativa quando ocorre o contrário. Quando as folgas são nulas, tem-se definido o 

cominho crítico do projeto. 

Limitações da pesquisa operacional 
A pesquisa operacional apresenta algumas limitações na aplicação para a solução de 

problemas. A PO não é, e não deveria ser, tomada de decisão presente; é somente un1a 
ferra1nenta de ajuda na tomada de decisão. 

Outras lünitações são que 1nuitos problemas de decisão não pode1n ser expressos e1n rer-
1nos quantitativos, e outros problen1as são tão vastos que não podem ser resolvidos por técni

cas analíticas de PO, mes1no con1 a ajuda do co1nputador. Nesses casos, deve1n ser utilizadas 
técnicas de tentativa e acerto e de progra1nação heurística. 

A abordagen1 heurística pode não conduzir à melhor solução e1n um caso particular, 
mas a experiência tem provado sua utilidade geral na descoberta de boas soluções co1n o 

1níni1no esforço. 
Outro grande problen1a da PO te1n sido saber quando e onde e la poderia ser aplicada 

co1n sucesso. Existe1n poucas orientações efetivas oferecidas, e estas não têm 'aplicação 
universal'. 

C. Jackson Grayson acha que as técnicas da PO são difíceis de i1nplementar/utilizar pelos 
seguintes fatores: 

I> falta de tempo; 

I> inacessibilidade; 

I> resistência ó mudança; 

I> longo tempo de resposta; 

I> simplificações invalidativas. 

Cada un1 desses fatores deve ser independente1nente trabalhado e desenvolvido. 

Apesar de modelos ajudarem, eles certamente não são solução 1nágica para todos os 
proble1nas de decisão que o gerencia1ncnto 1nodcrno enfrenta. U1n cuidado 1nuito especial 
a ser tomado é co1n o processo de análise das premissas para conclusão da solução. A esco
lha errada, fato bastante co1num, das variáveis, ou e1n tipo, ou e1n quantidade, ou em seu 

relacionamento do modelo estabelecido, leva a soluções absolutamente incorretas. Ainda 
assim, con1 os riscos de erro 1nencionados, a PO ten1sido1nuito utilizada pelos gerentes que 
precisan1 de respostas rápidas aos seus proble1nas. 
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Questões para revisão 

1. O que é o pesquiso operocionol? 

2. Quois são os corocterísticos fundomentois 

do pesquiso operocíonol? 

3. O que são estodos do noturezo? 

Referências bibliográficas 
I> BRONSON, Richord. Pesquiso operocionol. 

São Poulo: McGrow·Hill, 1985. 

I> HODGETIS, Richard. Manogement: theory, 
process ond practices. Hindsdole: Dryden 
Press, 1982. 

1> McCLOSKEY, J.; TREFETHEN, Florence. Pes
quiso operocionol como instrumento de ge
rêncio. São Paulo: Edgord Blücher, 1966. 

4 . O que são modelos determinísticos? 

S. O que são modelos estocásticos? 

6 . Ouois são os elementos principais de umo 

rede PERT? 

I> MOCKLER, R. J. The monogement control 
process. Novo York: Appleton Century 
Crohs, 1972. 

I> SIMON, Herbert. The new science of mo
nogement decision. Novo York: Horper & 
Row, 1960. 
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Objetivos de aprendizagem 

O estudo deste capítulo torna o leitor capacitado a: 

.. Conhecer as técnicas disponíveis para fabricar produtos e serviços. 

.. Conhecer os diversos processos e tipos de produç.'io. 

.. Estabelecer layouts básicos para os fluxos de produção. 

.. Entender os meios de controle de estoques. 

.. Dctcmiinar o lote econômico de compras de materiais. 

.. Conhecer técnicas de planejamento dos recursos de manufatura. 
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lntroducão , 

Gerentes inovadores não apenas ad1ninistram pessoas, mas também os recursos técn i.cos 

e os processos associados à produção de bens e serviços. 

E1nbora alguns escudiosos prefiram a denorninação administraçüo da produção/o/>eraçôes, 
o cenno mais global, administração de operações, é usado aqui para enfatizar que sisternas 

produtivos originam bens tangíveis, assim como serviços intangíveis. Os adrninistradores 

(ou gerentes) de operações vêe1n as organizações co1no sisten1as produtivos que se valern de 

entradas (insumos), um processo de transformação e saídas (resultados). 

A to1nada de decisão é fundamental para a administração de operações. Os gerentes 

de operações deven1 tomar decisões para garantir que o produto ou o serviço resultante da 
organização ofereça (1) dernanda adequada, (2) em um ten1po apropriado, (3) com o nível 

de qualidade desejado e (4) de uma rnaneira compatível con1 as rnetas da organização. 

As decisões enfrentadas pelos gerentes de operações pode1n ser convenientemente sepa

radas em duas arnplas categorias. O primeiro conjunto de decisões refere-se ao projeto do 

sistema de operações. Depois que o sistema foi projetado e construído, os gerentes deve1n 

tornar as decisões de operação e controle necessárias para rnanter o sisterna funcionando de 

modo suave e eficiente, para se tornar eficaz. 

A achninistração de operaçôes trata da discussão dos processos, decisões e siste1nas en
volvidos na rnanufatura e nas operações de serviço e aborda o n1odo corno as ernpresas 

planejam a produção e a controlarn . 

A administração de operações é o processo de projetor, 

operar e controlar um sistema produtivo, capaz de transformar 

recursos físicos e talento humano em bens e serviços necessários. 

O núcleo de unia organização é a produção de bens e serviços para a venda. Ad1ninistra
dores atualizados tê1n descoberto que seu sucesso está d ireran1ente relacionado con1 a eficácia 

de sua estratégia de produção e do sisterna de produção. Alén1 disso, os administradores estão 

percebendo que, ao desenvolver o plano estratégico, eles deve1n incluir tnn componente que 

consiste de uma estratégia de produção, se1n o qual será difícil a empresa sobreviver. 

Qualquer que seja o tipo de negócio, a ernpresa precisa ter lucro, o que não ocorrerá se 

os administradores deixaren1 de lado o planejamento estratégico ou se as rnetas forem sim

plesmente manter o compasso na indústria ou no rnercado. 

Elementos da administração de operações 
A adn1inistração de operações deve ser vista como uma arma de competitividade, 

para ser usada con1 o n1arketing e as finanças, provocando os resultados organizacionais 
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desejados. A Figura 12. I ilustra o relacionamento de infiltração que a ad1niniscração de 
operações realiza nas atividades da organização. 

Toda atividade de produção, do ponto de vista do sistema organizacional, é co1nposta de 
quatro elementos básicos: 

I> lotores ombiento is; 

I> entrados; 

I> processos de tronsformoção; 

I> soídos . 

Fawres ambientais são os eventos externos e as influências diretas ou indiretas que pocle1n 

afetar as decisões e ações da organização. Pode1n ser agrupados em fatores culturais (nor-
1nas). políticos (segurança e legislação) e de mercado (competição de preços), por exemplo. 

Entradcis são os recursos físicos, materiais, financeiros, de infonnação e hu1nanos que en

train no processo de transformação. De fato, inclue1n-se aí os equipamentos, as instalações 
e os recursos, o capital/a energia e os gerentes/funcionários. 

Processos de transformação são as operações que converten1 entradas en1 saídas. Envol
ven1 a tecnologia disponível para a realização das diversas operações requeridas para a pro

dução de bens e serviços. 

FIGURA 12. 1: Relacionamento entre estratégia de operação e admi nistração da produção. ---~ 
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Saídas são os resu ltados de um processo de transformação. São os produtos, serviços e 

produtos defeituosos gerados pelo processo transfonnacional. 

A visão de sisten1as de administração da produção pode ser representada pela Figura 
12.2. 

O contato con1 o cliente ocorre n1uitas vezes na ad1ninistração ela produção e, princi

palmente, nas atividades de serviços. Algumas atividades, inclusive, estão se tornando de 

'auto-serviço' como e1n fannácias, postos de gasolina e supennercados, e1n que o cliente 

'se atende', da n1aneira que desejar. Os feedbacks (retornos) de desempenho são providos 

pelos usuários, 1nas organizados pela etnpresa, de 1nodo a ser utilizados con10 importante 

ferra1nenta de marketing. 

Diferenças entre fabricantes de produtos e de 
• serviços 

A produção de bens (produtos f[sicos) e a provisão de serviços apresentatn caracter[sti

cas distin tas pela própria natureza das 'sa[das'. Fabricantes de produtos também provêe1n 

serviços a seus clientes; esses serviços estão atrelados aos produtos fabricados, podendo 

alguns deles ser: crédito e financiamento, assistência técnica, 1nanutenção periódica etc. 

Fabricantes de produtos usualmente necessitain de mais investimentos e1n prédios e 

equipan1entos para suas operações (atividade ele capital intensivo) . Já os provedores de 
serviços nonnalmente necessitam de 1nais en1pregados para suas operações (atividade 

de 1não-de-obra intensiva) . 

FG 12 2 u d -1 URA • ma VISOO e s1s emas o a m1n1s roçoo o pro uçoo. • • 

Fatores ombientais 

• Influências • Influências políticos li> Influências de 
culturais (contato com o cliente) mercado 

' 
( Entradas ) ( Saídas ) 
, 

li> Equipamentos 
Processos de transformação 11> Produtos 

• Materiais li> Serviços 
• Energia o o li> Perdas 
li> Capital i e -- 1 li> Satisfação 

• Pessoas e __....... e li> Informações 

(Feedbocks de desempenho) 

Fonte: Don Hellriegel, Susan Jackson e John Slocum, Monogemenl, 8. ed. Cincinnoli: South- Weslern, 1999. 



O 284 • Teorias da administração 

Algumas características típicas dos fabricantes de produtos e dos provedores de serviços 

podem ser comparadas con10 1nostrado na Figura 12.3. 
Os fabricantes de produtos estão sujeitos a 1nenos flutuações de de1nanda, pelo controle 

dos estoques tanto de produtos prontos con10 de matérias-pri1nas, o que lhes oferece relati

va flexibilidade de operação. 

Os provedores de serviços estão mais diretainente expostos às flutuações do dia-a-dia, 

representadas pela de1nanda do consun1idor, que é afetada por d iversos fatores, sendo os 

principais o período do ano, o te1npo disponível para acon1panha1nento do serviço (quando 

realizado em casa) e a obrigatoriedade in1posta pela legislação (1nanutenção de veículos). 

Planejamento do processo de produção 
Existe1n n1uicos t ipos diferences de processos de produção, desde técnicas de linha de 

monragem (para auto1nóveis) até aquelas técnicas usadas para produzir un1 item único 

(lnna espátula). Pecer F. Drucker menciona quatro tipos distintos de processo de produção: 

1. Produção de produto único: um processo no quol codo produto ou serviço é de umo 

espécie e é projetodo e produzido ou entregue sob especificoções (trobolhos de orle, 

olfoiotorio e modo são exemplos desse tipo de processo). 

A produção de produto único pode se dor por produção em lotes, que é um processo 

no quol ordens individuois (seporodos) fluem por meio dos focilidodes de produção em 

diferentes padrões, isto é, diferentes tipos de produtos, em que nem todos passa rão pelos 

mesmos operoções, fobricodos sob encomendo. 

2. Produção rigida em massa: um processo caracterizado pelo produção em largo 

escalo de um mesmo produto, seguindo o mesmo série de operações (componentes outo

motivos e eletrônicos são produzidos por esse tipo de processo) . 

F1GURA 12.3: Característicos comporotivos dos fabricantes de produtos e provedores de serviços. -~ 

( Produtos ) Continuum de 
corocterísticos 

( Tongiveis, duróveis ) 
( Saídas podem ser controladas) <111-----~ 

( Pouco contato com o cliente ) 

( Longo tempo de resposta ) 

t Atividade de capital intensivo ) 

( Serviços ) 

( Intangíveis, nõo duráveis ) 
( Saídas não podem ser controladas ) 

( Muito contato com o cliente ) :=====:::::'. 
( Curto tempo de resposta ) ::========:: 
( Atividade de mão·de-obra intensiva ) 
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3. Produção flexível em massa: um tipo de produção em que peços e processos pa

dronizados são utilizados poro lazer produtos diversos, algumas vezes muito semelhantes 

(peços de outomóveis diferentes openos no cor do pintura, tecidos de bancos de carros; 

produtos que só se diferenciam no fim do processo) . 

4 . Processo ou fluxo de produção: é o produção contínuo de um produto ou serviço. 

Produção químico e de cerveja são ótimos exemplos de produtos assim obtidos, bem 

como serviços de telefonia e elétricos. 

É essencial que se administre a suavidade do fluxo, porq ue qualquer pe rturbação pode 

co1npro1ncter toda a operação. O fluxo de produção é rígido; o processo é padronizado. Por 

causa do fluxo contínuo, as operações exige1n alto nível de habilidades. 

U1na vantage1n do processo de produção é sua grande econo1nia de escala e sua enorn1e 
produtividade. O princípio da economia de escala é que grandes unidades fabris, con1 gran

des volumes de produção, pode1n produzir bens a tun custo 1nais baixo por unidade do que 
pequenas plantas com baixos volumes de produção. 

Os adnlinistradores devem estudar as características, a capacidade, as Li1nitações e os 

requisitos de cada t ipo de sistema de produção, de tal modo q ue possam escolher siste111as 

de maneira intel igente. 

Proieto do sistema de produção 
A seleção e o projeto de um sisren1a de produção requere1n decisões sobre o que produzir, 

como produzir, quanw produzir e onde produzir. 

1. O que produzir: o que produzir refere-se à escolho do produto ou serviço, o que obvia

mente influencio o escolho do sistema de produção. A determinação de quais produtos 

lobricor geralmente inclui três possos bósicos: 

,,. umo pesquiso dos necessidades do consumidor; 

,,. o comparação de produtos com objetivos e meios orgonizocionois poro verificar o 

compatibilidade; 

,,. o desenvolvimento de especificações odequodos do produto. 

2 . Como produzir: como produzir estó relacionado à escolho do processo de fobricor um 

produto ou serviço. Devem ser considerados, nessa tomado de decisão, os locilidodes de 

produção, como: 

,,. os equ ipamentos especificamente usados, em termos de flexibilidade, conliobilidode e 

copocidode; 

,,. o viabilidade de produção do produto ou serviço; 

,,. o fluxo de trabalho no produção do produto ou serviço. 

Um produto potencialmente lucrotivo pode, nesse fose de onólise, ser considerado impos

sível ou de custo elevado poro produzir. 
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3 . Quanto produzir: quanto produzir refere-se ao que se denomina capacidade de produ

ção, que é um processo por meio do qual os admin istradores tentam determinar quanto de 

recurso será utilizado como entrado e convertido em diferentes produtos em determinado 

período de tempo. A capacidade de produção envolve seis etapas: 

I> a predição de demandas futuras, incluindo a reação da concorrência; 

• a formatação dessas determinações em requisitos de capacidades físicas; 

I> o desenvolvimento de planos de alternativas de capacidade; 

I> o análise dos considerações econômicos de cada alternativo; 

I> o identificoçõo dos riscos e oportunidades associados com cada escolha; 

I> a escolha e a implementação de um plana de capacidade de produção. 

O planejamento da capacidade é uma reflexão sobre as operações estratégicas de longo 

prazo da organização. Ele a judo os administradores a determinarem quanto e que tipos 

de recursos devem estar disponíveis, que tecnologia será utilizada e quantas pessoas 

serão empregadas na atividade. 

O planejamento da capacidade está tão proximamente relacionado com a alocação de 

recursos, que eles são, em geral, considerados e decididos simultaneamente. 

4 . Onde produzir: ande produzir refere-se ao planejamento da localização das ins

talações, de modo a minimizar os custos de produção e distribuição de produto ou 

serviço. A questão a considerar é sobre a localização das facilidades de produção 

próximo dos fornecedores, ou onde os consumidores estão. Próximo dos fornecedores, 

o fabricante reduz custos de obtenção de matéria-prima, de seu transporte e da neces

sidade de grandes volumes de estoque de materiais de produção; por outro lado, as 

custos de d istr ibuição para o consumidor ter o produto onde seja fácil adquiri-la ficam 

mais altos. 

Para empresas de serviço, a escolho da localização é fortemente influenciada pela loca

lização dos consumidores. 

Planeiamento de layouts 
O estudo sobre o nde produzir é realizado por 1neio do planejamento de lc1yo11t. "O 

planejan1ento de layout é a deternlinação da locação real dos postos de trabalho, ma
quiná rio , equipamentos, áreas de estocagem e depa rtamentos, dentro de tnn processo de 

produção." 1 

Os layouts são os arranjos físicos dos equipainentos e dispositivos no local de trabalho e 

de con10 vai ser o fluxo de trabalho. Existe1n quatro tipos principais de layout de produção, 

descritos a seguir: 

1. layout de processo: uma opção de instalação na qual o equipamento ou máquinas 

que desempenham tarefas semelhantes sõo colocadas juntas; 
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Corte Moldagem A justagem Montagem 

Dobramento Soldagem Pintura Teste 

2. layout de produto: uma ohernolivo de instalação em que os máquinas e tarefas são 

dispostos de acordo com os etapas progressivos em que o produto é fabricado; 

"' ( ) ( ) ----- ·( JL ·-o Moldagem - -- - - Montagem Teste ·;: .. -o .. 
E ( ) . ( ) ( ) - ( )-

:> 
Moldagem Soldo Pintura Teste rr .. o -o -.. o 

)J 
... 

-o o 
( ) . ( ) . ( ) . ( .. 

Moldagem Solda Pintura Teste -e ... 

3. layout celular: umo opção de loyout no quol o equipamento requerido poro uma se

qüência de operações do mesmo produlo é agrupado em células; 

... --- ..... 
' ' ' ' ' , 

' , 
1 ' • • 

( Monta:gem ) ' I :' ( T;ste ) ' \ 
ll ' 

l l ( Moldagem ) 

( Estoque ) ( Estoque ) 

4. layout de posição fixa: uma opção de instoloçõo no qual o produto permanece em 

um lugar, e os equipomenlos, ferromenlos e habilidades humanos são levados a té ele. 
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Mão-de-obro 

l 
Móquinos---.. __- Suprimentos 

Produto 

I \ 
Equipamentos Materiais 

Processos de produção e tecnologia 
O desafio dos adtninistradores da produção é identificar o conjunto adequado de pessoas 

e tecnologia para usar na transformação de entradas (recursos) em saídas (produtos fi nais 
e serviços). 

Para qua lquer tarefa de produção dada, d iversos tnétodos de conversão estão disponí
veis; encre esses n1étodos, destacainos alguns de 1não-de-obra intensiva e ourros de equipa-

1nento intensivo. 

A na tureza do produto e os objetivos e recursos da organização são fatores críticos na 
escolha de u1n processo ou de outro. A tendência atual é usar tecnologias mais sofisticadas 

em manufatura. As tecnologias responsáveis por revoluçôes mais recentes no processo de 
produção são robótica, CAD/CAM e sistemas flexíveis de mam1fawra, dentre outras. 

Robótica 

As máquinas ou os robôs são construídos para fazer o trabalho dos e1npregados. Eles 

soldam, separa1n materiais e peças, carregam e descarregan1, dentre outras coisas. 

A robótico consiste no uso de máquinas programados 

poro monuseor/otivor o produção. 

Os robôs são mais />recisos que os seres humanos, aumen tando, desse n1odo, a qualidade 

do que é feito. As desvantagens dos robôs incluen1 dispêndio de capital, custos de manuten

ção e 1nau funcionmnento. 
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CAD/CAM 

CAD (com/nuer-aided design) e CAM (computer-aided mtmufaciuring), ou seja, fnojeto au
xiliado por computador e manufatrtra auxiliada por computador, respectivainente, são tecnolo

gias amplamente utilizadas na manufatura nos dias atuais. 

CAD é uma técnico de projeto que uso um monitor de computador 

poro desenhar e manipular projetos propostos o fim de avaliá-los. 

O CAD pennire que engenheiros e projetistas desenvolvan1 novos produtos por 1neio 

do con1purador, e1n desenhos trid i1nensionais, o que facilita a visualização de efe ito de 

qualque r alteração. 

CAM é umo tecnologia no qual os computadores coordenam 

pessoas, informações e processos poro produzir 

produtos de qualidade, de modo eficiente. 

- ---==::::!! 
O CAM envolve o uso do computador para guiar e controlar os processos de 1nanufatu

ra. O computador é programado para d irigir tuna parte do equipmnento e realizar tuna certa 

ação. Essa ação progra1nada pelo con1putador resulta e1n 1nenos desperdícios, custos mais 

baixos, qualidade 1nais alta e 1nelhoria na segurança de operação. 

Sistemas flexíveis de manufatura 

Um sistema fl exível de n1anufatura (SFM) é u1na linha de produção auto1natizada, 

ou seja, esse sisten1a automatiza a linha de produção pelo controle e provisão de ins

truções para rodas as máquinas. U1na grande vantage1n do SFM é que, por 1neio de 

instruções do co1nputador, u1na linha de produção pode ser adaptada para produzir 

diferentes produtos. 

O sistema flexível de manufaturo é uma tecnologia no qual uma 

linho de produçõo automatizado é coordenado por computadores, 

podendo produzir mois de um produto. 

Essa adaptabilidade é uma característica que diferencia o sistenia flexível de manufa111ra 
do CAM. O con1putador instrui as máquinas para 1uudar peças, especificações e ferrainen

tas quando um novo produto deve ser fabricado. 
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Alé1n desses processos, vale mencionar o CIM (compucer iniegrated manufaauring- ma
nufatura in tegrada p0r computador), que significa o controle do maquinário de produção, 
por n1eio de un1 siste1na interligado de co1nputadores, para os processos de manufatura. 

Planejamento da capacidade de produção 
Um elemento crítico na ad1ninistração da produção é o planejamento da capacidade de 

produ~ão, ou seja, a detern1it1ação da capacidade de tuna organização e1n produzir produtos 
ou serviços necessários para atender à demanda. O planejaincnto da capacidade consiste 
essencialincnte e1n tentar converter previsão de vendas em capacidade de produção. 

Decisões acerca de capacidade devem ser to1nadas cuidadosa1nente, pois pequena ca
pacidade significa não-atendi1nento da de1nanda e, por outro lado, capacidade em excesso 
resulta e1n equipainentos e facilidades desocupados, inativos, n1as incorrendo e1n custos. 

O planejainento da produção deve ocorrer após o projeto do produto, estudo do layout, 
detenninação do processo, locação e capacidades, necessidades da equipe etc. 

Os planos específicos do planejan1ento de produção envolve1n o planejamenio agregado e 
o Jrrograma mestre. O planejamento agregado é basicamente uma aproximação de quanio de 
cada tipo de recurso deve ser posto à disposição para satisfazer a previsão de de1nanda. Esse 
tipo de progra1nação enfoca o grup0 de produtos/serviços mais do que produtos/serviços 
individuais e pennite aos gerentes desenhar estratégias para a urilizaçào dos recursos que 
serão 1nais eficazes para a organização a longo prazo. Já o progra1na 1nestre é o detalhainento 
diário e se1nanal do uso dos recursos e produção específica para cada produto ou serviço. Ele 
detalha as operações de produção de curto prazo. Enquanto o planejamento agregado está 
relacionado con1 grupos de produtos/serviços e1n períodos de 1neses ou de anos, o programa 
mestre se refere a produtos/serviços individuais em períodos diários ou se1nanais. O progra
ma n1estre baseia-se e1n previsões de demanda e e1n necessidades de recursos. 

Os gerentes são responsáveis pelo planejamento, pela progran1ação e pelo controle dos 
recursos e da própria produção. Isso pode envolver atividades relativa1nenre complexas, 
dentre elas, a compra de maceriais e/011 de producos acabados. 

A con1pra envolve cuidados com orça1ncntos, prazos, qua lidade e estoque, entre outros. 
To1nados os cuidados mencionados, ve1n a questão: quanto co1nprarl Isso se define pelo que 
se chama 01·dem da quantidade econômica, que tecnicainente é conhecida con10 loce econômi

co de com/>ra (LEC). 

Controle de estoques 

A operação de tun sistema de produção requer gerenciamento e controle de inventário, 
isto é, controle de estoques, de materiais e produtos que entran1 no processo produtivo. 

Existe1n 1nuitos custos associados à manutenção de estoques: espaço de estocage1n, pessoal, 
equipan1ento, custos de capital de investi1nento em estoques, e outros custos de movimentação. 
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A organi.zação pode incorrer em custos muito altos ou não suficientes dos inventários dis

poníveis. Peças de 1nenos nos estoques podem causar atrasos, levando os consumidores a ou

tros fornecedores. Por outro lado, produtos den1ais provocam elevação de custos por diversas 

razões já expostas, e também pela perecibilidade e danificação por acidentes e/ou descuidos. 

Exisren1 três t ipos de inventários, ou de estoque de materiais: 

1. estoque de matéria-prima: serve como um omortecedor entre o compro e o produ

ção; os peços devem ser comprodos em quontidades econômicos, estocodos tão eficien

temente quanto possível e uti lizadas adequadomente no processo de produção; 

2. estoque de materiais em processo: refere-se à manutenção em estoque de produtos 

porciolmente ocabodos ou montados; esses produtos permitem flexibilidade nas taxas e 

nos fluxos do processo ou operação da produção; 

3. estoque de produtos acabados: servem como um amortecedor entre o produção e 

o emborque; se um pedido é colocado ontes de o produção concluir os itens, produtos 

ocobados em estoque podem ser sacodas do estoque e embarcados. 

Estoques pern1iten1 flexibilidade e controle. Os gerentes, por meio do uso eficaz do es

toque, podem: 

li> compror, produzir e embarcor produtos em lotes de quantidades econômicas; 

li> produzir bens em umo bose suave e contínua, mesmo que o demando pelo produto ou o 

motério-primo possam flutuar; 

li> prevenir problemas moiores quando os previsões de demanda estejam erradas ou quando 

existem quebras no suprimento ou na fabricação. 

A Figura 12.4 n1ostra corno o estoque é controlado, en1 fu nção do ponto de pedido e 

seus aspectos. 

F IGURA 12.4 : Conlrole de estoque pelo LEC. -------------------~ 

Estoque 
disponível 

Estoque de reservo 

Tempo 
de éSpé(O 

(qJ 

Tempo 

Ponto de pedido 
(recompro) 
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Lote econômico de compras 

No controle do estoque, o gerente deve decidir quando e qu(mto comprar. Existern diver

sos 1necanisn1os para ajudar nessa análise (a curva ABC, por exen1plo). Dois tipos de custos 
estão associados aos estoques: 

1. Custo do pedido (c.J: é o custo de encomendar um materia l, comprado externamente. 

É o somo de todos os custos incorridos, desde o momento em que o pedido é leito até o 

momento em que o material é estocado, incluindo o estruturo de compras, os transportes 

e o inspeção ontes do estocogem, relacionado ao processo de aquisição de um produto/ 

serviço. 

2 . Custo unitário de manutenção (cm): é o custo de manter uma unidade de um produ· 

to em estoque pelo tempo de um ano; seus componentes sõo: 

li> custo do copito/ {c): é o custo gerado por conto de o valor do produto nõo poder ser 

aplicado, isto é, custo de oportunidade; 

li> custo de armazenagem (cj: é o custo composto dos elementos, espaço ocupado, 

seguros, taxas, perdas por obsolescência ou deterioração; só existe porque o material 

foi estocado. 

De tudo isso vern: 

e = c1 + e " . 
onde e; = p. i e e. = p. a 
ern que: 

p é o preço unitário do material/produto adquirido 

i é a taxa de juros anual média 

a é a ta xa de armazenagern anual 1nédia 

Então: 1 c,,, = p . i + p . a = p(i + a) 

A Figura 12.5 mostra co1no se relaciona1n os custos de estoque em função das quantidades 
de produtos. 

Varnos considerar que: 

d = den1anda anual, em unidades 

cP = custo de cada pedido 
e., = custo unitário anual de manutenção 

q..,J = estoque médio 
q = estoque de reserva 
"' q = quantidade cornprada 
< 
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FIGURA 12.5: Custos ossociodos oos estoques. 

~ 
u 

Custo total 
de estoque 

.. ·· ... , ...... ··•· .··· 
.•.. •····· 

..... ·•··•· 

Custo de mante r 
_... (com es-toque reservo) 

...... ·· .•. 

.......... Custo de manter 
............ (sem estoque reservo) 

Custo de pedir 

/ 

LEC 

Assi1n, detennina·se que o custo torai anual em estoque (CT!<l) é dado por: 

CT~,1 = Custo de pedir + Custo de manter 

ou CT = C + C 
(r) 1'<'111t tl\al\t('r 

Considerando can1bé1n que ~l _c_""'_" __ c_• _· ~~:~ 
onde ~ = nú1nero de pedidos no ano 

q, 

onde = ~ 
q!lk'•.J 2 + q representa a 1nédia rnantida ern estoque, ren1-se que: 

'"' 

O lote econô1nico de con1pra (LEC) será exara1nente a quantidade co1nprada que tornar 

rníni1no o CT«r O n1ínin10 do CT«> é obtido derivando a equação acitna ein relação a 'lç e 

igualando a zero. 



O 294 • Teorias da administração 

Daí: LEC = I 
2. e, . d 

011 LEC= I 
2. e,. d 

p(i + a) 

Os custos de pedir (C,-.J) incluem os custos do produto e dos trâmites da aquisição. Os 

custos de manter (C"""'"), como os custos unitários de 1nanutenção, existem pela aquisição 

do produto, enquanto este estiver no estoque. Alguns desses custos serão recuperados na 

venda do produto. 

MRP e MRP li 

Material requirement planning (MRP), ou planejamento de 

requisição de material 

O lote econô1nico de con~pra é úril quando os níveis de estoque cae1n suave e continua-

1nente e quando a den1anda é previsível. Entretanto, quando a produção é feita e1n lotes e a 

demanda flutua, o MRP é 1nais eficaz, pois origina uma lista completa de peças e acessórios 

necessários para produzir o produto final, junta1nentc com os tc1npos requeridos para a 

execução das ordens de fabricação. 

O planejamento de requisição de material (MRP} é um sistema de 

planejamento de produção e estoque que utilizo previsões de 

ordens de compro poro programar o quantidade de materiais 

necessários poro a produção. 

O MRP é um planeja1nento integrado de produção e un1a técnica de controle que pro

graina os 1nateriais necessários para a fabricação de un1 produto. Os inpu.cs (insun1os) básicos 

para esse sisten1a são: 

fJJO. o programa mestre de produção: é desenvolvido o partir do previsão de demando 

e ordens de fabricação; indico o quantidade de produtos acabados o ser fabricado em 

um certo período de tempo; 

fJJO. a lista de materiais: contém a relação dos componentes requeridos poro completar 

cada um dos subconjuntos que fazem porte do produto final; 

fJJO. a lista de materiais de estoque: identifico os disponibilidades correntes de qualquer 

componente necessário, bem como o tempo de ressuprimento deste componente. 

Com essas inforn1ações disponíveis, o sistema MRP é capaz de realizar un1a série de cál

cu los para melhor coordenar estoques e requisições do programa 1nestre. 
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O MRP é u1na poderosa ferramenta gerencial que rapidamen te aumenta em co1nple

xidade quando apl icada a operações que envolvam un1a grande quantidade de produtos 

acabados ou serviços e peças comp0nentes. O sistema MRP é faci lmente adaptáve l à pro

grarnação de con1putador e tem sido 1nuiro eficaz na redução de custos. 

Manufacturing resource planning (MRP li), ou planejamento 

de recursos de manufatura 

O MRP li amplia a íorina computadorizada do MRP para incluir ligações co1n compras, 

contabilidade, venda, engenharia e outras funções de negócios. U1n progra1na 1nesue ainda 

direciona o processo de produção no MRP II, mas agora existe1n 'entradas' recebidas da 

engenharia e con1pras para adicionar detalhes posteriores ao planejamento da produção. 

Como o MRP II integra d iversas fu nções, ele ad iciona considerável eficiência ao plane
jarnen to das operações e aos processos de controle. O MRP II permite 1nelhor utilização dos 

recursos financeiros e hu1nanos, bem co1no a unidade física de fabricação e equipainenros. 

Dentre os vários pacotes disponíveis de sofcwares de computador para sustentar o MRP 

li, um bastante conhecido é o pacote Informação de Produção e Sistema de Controle (PICS 

- Production lnfonnation and Control Systeins). projetado pela IBM. 

O MRP II é um bo1n exe1n plo de co1no os con1putadores e os sisten1as de informação 

podem trabalhar juntos e aun1enrar a eficiência de 1nuiras operações inter-relacionadas das 

fu nções dos negócios. 

Sistema de estoque just-in-time (JIT} 
U1n 1nétodo de controle de estoque projetado para reduzir as quantidades armazenadas, 

pela coordenação das entregas de suprilnento co1n a produção, é o just-in-time, ou JIT. O 

siste1na JIT, que foi popularizado pela produtividade da indústria japonesa, envolve reduzi r 

custos e n1elhorar o fluxo de trabalho pela progran1ação de materiaL~ que chegam a uma es

tação de trabalho ou instalação no 'momento exaro' de ser utilizado. Isso tudo pode reduzi r 
custos de estoques, 1naxinüzar o uso do espaço e contribuir para 1nelhorar a qualidade dos 

resultados. 

Richard J. Schonberger, un1 notável consultor em administração da produção, diz que a 

abordagem JIT pode ser a mais importante inovação administrativa que ressalta a produti

vidade, desde a virada do século XIX. Tudo isso é verdade, diz ele, si1nplesn1ente porque o 
sisten1a permite que a produção e as compras sejain feitas em pequenas quantidades e não 

mais cedo do que o necessário para seu uso. 

Entretanto, o JlT pode tan1bém adicionar disciplina ao processo de produção e posterior 

suporte ao uso do trabalho da equipe. Na ausência de estoques de reserva, a programação 

de materiais deve ser bem-feita, os 1nateriais deve1n ter óti1na qualidade quando recebidos e 
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os t rabalhadores devem continuainente se esforçar para usar bem os materiais no corrente 

processo de produção. 

U1n aspecto-chave do siste1na JIT é o kanban (que significa cartão), um método de baixo 
custo de controle de estoques e movimentação de 1nateriais. Ele é usado para assinalar que 

o estoque de un1 posto de trabalho está vazio; so1nente aí o trabalhador pode intercambiar 

o 'cartão' para obter estoque adicional. 

O próxi1no indivíduo não pode co1npletar seu trabalho até que o anterior tenha U1e en

viado u111a 'peça' e1n pe rfeitas condições. Desse modo, a qualidade é 'fabricada' també1n por , 
meio do sistema JIT. E injusto não considerar que a abordage1n JIT exige suporte especial 

para funcionar corretan1ente. 
Fatores que são essenciais p;1ra que tun sistema JIT seja bem-sucedido incluem: 

ll> qualidade assegurada: significo somente peços boos dos fornecedores, os quois 

devem ser de oito quolidode; 

ll> rede de fornecedores administráveis: significo um número mínimo de fornecedores 

trobolhondo sob controlos de longo prozo; 

ll> concentração geográfica: represento curto espoço de tempo entre o fornecedor e o 

plonto do cliente, poro que o moteriol sejo obtido ;usl·in.fime; 

ll> sistema controlado de transportes: é fundomentol poro o sistemo, isto é, o conlio

bilidode de entrego que deve hover entre fornecedores e usuários; 

ll> recebimento e manuseio eficiente de materiais: represento que peços devem ser 

entregues o mois próximo possível dos pontos de uso no lóbrico; 

ll> forte comprometimento administrativo: o odministroção deve deixar disponíveis 

recursos suficientes poro gorontir que o sistemo funcione. 

E1n resun10, o siste1na JIT depende de fornecedores confiáveis que deve1n cumprir rigo· 

rosos progra1nas de entrega, de tal 1nodo que os processos de fabricação não sejam interron1-

pidos por causa da disponibilidade de materiais necessários. 

Aspectos da produtividade e da qualidade 
Como os gerentes de o utros níveis, os gerentes operacionais deve1n determi11ar o n1eio 

1nais adequado de conduzir os funcionários. Isso nonnahnenre inclui decisões sobre o proje 

to do trabalho, be1n como tun estilo de liderança para obter produtividade. 

"fraba/110 em equi/Je é uma maneira de enfocar o estilo de liderança, be m co1no os re

sultados das tarefas. Os círculos da q1wlidade são outros exe1nplos de enfoque de liderança 
para resultados, no inundo todo. Os efei tos dessas técnicas tên1 sido, geraln1ente, muito 

positivos. 

O alcance da qualidade (Q) requer o compro1nctilnento de toda a organização. Contro le 

total da qualidade significa que cada um é responsável pela qualidade de tudo o que se faz. 
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Isso i1nplica o estabelecimento de polít icas, padrões e procedimentos; provisão de treina-

1nento e1n controle da qualidade; determinação da qualidade dos produtos e serviços; dispo· 

sição em assi.stir os fornecedores; controle do processo da produção, e controle das con1pras, 
da logística e da distribuição das atividades da organização. 

Todos os funcionários deve1n participar do processo de conrrole da qualidade, se é para 

ele ser, de verdade, basrante eficaz. 

O d ia-a-dia da adnünistração da produção envolve diversas questões, corno prograina

ção e controle da produção, controle da produtividade dos trabalhadores, in1plementação 

dos controles da qualidade, planejainento e controle para cada atividade e gerencimnento 

da atividade de manutenção das operações da e1npresa. A administração de operações é un1 
processo de solução de problemas. 

Questões para revisão 

1. O que é odminislroção de operoções? 

2. Q uais são os quolro elementos básicos do 

olividode de produção? 

3. Q uois são os quolro tipos de processo de 

produção de ocordo com Drucker? 

4 . Q uois são os perguntas fundomenlois de 

decisão no seleção e no projeto de um siste

ma de produção? 
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.,.. Estudo de caso 

Uma abordagem econômica 

Fala-se que, na />rática, a teoria é outra. Será verdade? 
Ana Cristina e Paulo, ao assumirem seu primeiro negócio, adiam qi1e não! 

Ana Cristina e Paulo, recém-formados en1 adtninistração e prestes a se casar, re
solveratn comprar u1na loja de bijuterias e acessórios de uin co1nerciante local. e1n 
uma cidade do interior do Estado de São Paulo. Ao visitare1n a loja pela prhneira vez, 
perceberain o grande potencial que ela tinha, por estar localizada e1n uma rua cen
tral, na região comercial da cidade. Grande número de pessoas passava diariamente à 
sua porra. A loja tinha un1 nível de vendas razoável, 1nas que poderia crescer muito, 
na opinião de Ana Cristina e Paulo. 

O acuai proprietário queria se desfazer do negócio por um motivo 1uuito si1nples: a 
loja havia sido 1nontada para sua filha, que acabou se casando e mudando para outra 
cidade. Ele já era aposentado e, como tinha uma sólida situação financeira, achava 
que estava na hora de vender a loja. Sabia que seria preciso investir e1n novas tecno
logias para controle de estoque e de vendas, e não estava disposto a usar seu ce1npo 
nen1 seu dinheiro para isso. Tudo o que queria era sencar à beira do lago e pescar. 

O preço foi acertado, e o jovem casal assu1niu o negócio. A prin1eira coisa que fizeram 
foi verificar quais, dentre as ferrmnentas aprendidas na escola, se aplicavain ao negócio. 
Até então cudo era feito co1n base na intuição do dono, mas não dava para crescer dessa 
fonna. Era preciso tomar decisões e1n bases mais seguras. Por exemplo, sabian1 que existia 
u1na fóm1ula econômica de quantidade para pedidos; essa fónnula pode dizer exatainente 
a quantidade que deve ser encomendada de cada produto enl qualquer época. 

Ana Cristina e Paulo resolveram experiJnencar a aplicação dessa fónnula para u1n 
produto que era bem vendido na loja, 1nas que não era cão barato, a ponto de pode
rem correr o risco de investir em quantidades maiores do que a de1nanda, au1nen
cando muito o preço do estoque. Tratava-se de tnn modelo de 1nochila cuja demanda 
flutuava ao longo do ano. Analisando o registro de vendas anteriores desse produto, 
obtiveram as seguintes infonnações: (a) a de1nanda anual esperada era de 750 unida
des; (b) o custo ad1ninistrativo de realização do pedido era de R$ 20,00; (e) o valor 
de cada 1nochila era de R$ 30,00; e (d) a esciJnaciva para impostos, seguro e oucras 
despesas era de l 0%. 

Caso adaprado por Ana Maria Roux Cesar. 
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Questões 

1. Usondo umo obordogem de tentotivo e erro, elobore umo tobelo mosfrondo o quontidode 
de codo pedido, o custo do pedido poro essa quantidade e o custo total se Ano Cristina e 
Poulo fizerem pedidos no estoque 1, 2, 3, 4, 5 e 1 O vezes ao ono. 

2. Usando o fórmulo LEC deste capítulo, determi ne o quantidade mais econômico que pode 
ser encomendada. 

3. Qual será o economio de usa r o fórmulo LEC em vez de o abordagem da tentativo e erro, 
se Ana Cristina e Paulo fizerem cinco pedidos novos por ano? Explique. 
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Objetivos de aprendizagem 

Sumário do capítulo 

Dados, informações e sisrcmas de informações "' 

Tipos de sistemi1s de informações "' 

Sistema de informação gerencial "' 

O planejamenro organizacional e o SIG "' 

O impacto da tecnologia da informação "' 

O estudo deste capítulo torna o leitor capacitado a: 

.. Entender a importância dos sistemas de informações e suas características. 

.. Conhecer os diversos cipos de sistemas de informações. 

.. Conhecer o conceito e os componentes básicos dos sistemas de informação gerenciais (SIG). 

.. Aprender as etapas de desenvolvimento e implementação de um SlG. 

.. Conhecer como a tecnologia da infom1ação afcra as organizações. 
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lntroducão , 

Toda atuação adnünistnitiva apóia-se na utilização de informações, que são a base do 
processo de to1nada de decisão. Administradores e outras pessoas que tommn decisões de
ve1n ter i1\fonnações (1teis a respeito dos resultados do desempenho, se eles desejam planejar, 
dar suporte e e1npreender ações adequadas. Daí a importância dos sistemas de inforn\ação 
gerenciais. 

A infonnação é tan1bé1n a base da função de controle adnüniscracivo. Qualquer siste1na 
de controle de comunicação dá a informação certa, no te1npo certo e para as pessoas certas, 
se o objetivo é a realização eficaz da tarefa. 

A expressão sistema de infom1açcio gerencial (SIG) refere-se ao desenvolvimento e ao uso 
de sistemas de infonnação eficazes na organ ização, e isso não se aplica aos níveis geren· 
ciais so1nente, mas a todos os níveis e pessoas da estrutura organizacional. U1na expressão 
melhor seria sistema de infonnação organizacioncil , mas a expressão sistema de infonnação 
gerencial tetn sido consagrada e aceita. O SIG refere-se à so1na de todos os siste1nas de 
infonnação da empresa. Un1 siste1na é u1n conjunto de partes interdependentes que atuatn 
de 1nodo conjunto, efetuando determinada função, formando um todo equilibrado, con1 
objetivo específico. 

Dados, informações e sistemas de informações 
Dados consistem em fatos pri1nários, básicos, co1no figuras e outros símbolos usados para 

representar pessoas, eventos, conceitos etc. 

Dodo é quolquer elemento identificodo em suo formo bruto, que por 

si só nõo conduz à compreensõo de determinodo foto ou situoçõo.1 

No contexto gerencial, infonnaçâo é o dado tornado útil para a to1nada de decisão e a 
solução de problemas. 

Informação é o dado trabalhado de moda a se tornar significativo e 

útil, e que permite a tomada de decisão.2 

Em unia organização, os dados deve1n ser trabalhados e transformados p0r u1n processo 
dinâmico, o que lhes pennite servir de base aos dirigentes e outras pessoas para a escolha da 
decisão mais adequada. 

Os dados de uma en1presa podc1n ser: a quantidade de produção, os custos de aquisição 
de 1nateriais, o número de cquipa1nentos na fábrica. A informação seria o resu ltado da aná-
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lise desses elementos, con1 o objetivo de definir, por exe1nplo, o au1nento ou a diminuição 

da produção; a compra ou não-co1npra de certo fornecedor; o au1nento ou a diminu ição da 

capacidade de produção. 
Essas infonnações, devidamente utilizadas, podem altera r o 1nodo de atuação da empre

sa, be1n como o relacionainento co1n outras unidades organizacionais. 

Para ser útil, a informação deve apresentar algu1nas características, co1no: 

.,. ser compreensível: estar em uma formo correto e usar termos e símbolos adequados 

poro o interpretação adequado pelo receptor; 

.,. ser confiável: ser preciso, consistente com o loto, real e comprovável o partir do fonte 

e do processo de transmissão; 

.,. ser relevante: ser essencial poro o área de atuação do gerente; 

.,. ser completa: conter todos os fotos que o gerente preciso poro tomar decisões e resol

ver problemas; 

.,. ser concisa: omitir matérias estranhos ao assunto, resumindo o informação-chove e dei

xando de lodo detalhes e dados não relacionados; 

.,. ser oportuna: vir no momento em que é necessário poro o atuação gerencial, pois 

antecipado poderio ser esquecido ou mal usado, e postergado não teria valor de uso; 

.,. ter qualidade: é o grou de precisão com que o informação retroto o realidade, e o um 

custo razoável, poro seu processamento e distribuição. 

Um sistema de informações é o coleto, o organização e o 

distribuição de dados, de tal modo que eles se tornem 

significativos como informações. 

Os siste1nas de informações pode1n ser formais ou informais. O sisiema de informação for
mal é estruturado, e as informações são obtidas e transnütidas de forma escrita ou on-line 

(por con1putador). Já o sistema de infomiação info111ia/ é desestruturado, e as informações são 

obtidas pelas interações do dia-a-dia, de impressões, notas e diários. 

Os sistemas de infonnações lidan1 con1 t rês tipos de proble1nas: estruturados, desestru

turados e se1ni-estruturados. 

Un1 problema esir11i11rado pode ser resolvido por meio de um método conhecido, usan
do dados plenainente conhecidos; por exemplo, o cálculo da folha de pagamento dos 

e1npregados da e1npresa pode ser feito por n1eio de u1na série de operações 1nate1náticas, 

com os dados disponíveis. 

U1n /Jroblenw desestr11111rado é aquele cm que o processo da solução não é conhecido 

antecipadamente e os dados necessários para a solução não são todos conhecidos; con10 
exe1nplo, pode-se citar o proble111a de detern1inar os efeitos das regula1nentações governa

mentais e1n t11na e1npresa daqui a cinco anos. 
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U1n problema semi-estruturado apresenta características tanto de estru turados como de 

desestruturados, isto é, alguns aspectos poden1 ser resolvidos p0r 1neio de 1nétodos conheci· 

dos, com o uso de dados disponíveis, e outros não. 
A detenninação das causas dos problemas da qualidade em tuna fábrica de produtos é 

un1 exe1nplo desse tipo de proble1na. A Figura 13. l mostra como os co1n p0nentes de u1n 

sistema de informações p0de1n ajudar nos diversos níveis de atuação gerencial. 

Bons sistemas de infonnações facilitan1 grandeinente cada tuna das funções adnlinis

trativas, especial1nente as fu nções de planejainento e de controle. Como os sisternas de 

infonnações fornecem dados históricos, o planejamento fica faci litado pela assistência no 

estabelecimento de objetivos e padrões. Eles ta1nbém provêe1n sup0rte para a elaboração 

dos orçamentos referentes. 
Os sisternas de i11fonnações são essenciais no processo de controle, porque provêe1n a 

base para a documentação, o armazenamento e a distribuição dos resu ltados de desc1npc

nho. Dependendo do nível dos siste1nas, eles p0de1n ta1nbém identificar desvios dos planos 

e sugerir quais ações conetivas deven1 ser to1nadas naquelas circunstâncias. 

Tipos de sistemas de informações 
Os sistemas de infom1ações forn1an1 tuna hierarquia, o que corresponde ao fato de que 

as decisões toniadas e1n cada nível organizacional rende1n a pertencer unica1nenre àquele 

nível. Essa hierarquia é consricuida dos sisre1nas descriros a seguir. 

Sistema de processamento de transação (SPT) 

U1na transação é um evenro que afeta o negócio, como uma ordem de compra, uma 

contratação de funcionário, un1 fechamento de contrato de forneci1nento etc. O processa

mento de transação é crucial para que qualquer atividade pennaneça viável. 

FIGURA 13. 1: Os níveis dos controles gerencia is em função dos tipos de problemos enlrentodos. 

Controle Controle Controle 
operacional gerencial estratégico 

Problemas Sistema de processamento Sistema de suporte 
estruturados de tronsoçõo ao executivo 

Problemas 
Sistema de informação gerencial 

semi-estruturados 

Problemas Sistemo de suporte ó deeisóo 
desestruturados 
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A coleta e a 1nanutenção das transações do dia-a-d ia são os primeiros procedi1nentos 

a ser computadorizados nas organizações, principalmente no que se refere a informações 

básicas para transações 1nuito repetidas ou repetitivas. 

Os siste1nas de processainento de transação poden1 ser usados para a classificação de 
dados de características con1uns (vendas, funcionários, rodos os funcionários da e1npresa), 

para a escol/ia de elementos (clientes por endereço, produtos por região), para relatórios-resu
mo (folhas de pagamento, contas a pagar) e para armazenainento de dados e inforn1ações 

para o governo (infonnações dos últi1nos cinco anos) . 

Sistema de suporte à decisão (SSD) 

O siste1na de suporte à decisão ajuda os gerentes a to1nar decisões que esteja1n re lativa-

1nenre desestrutu radas quando co1nparadas co1n aquelas de u1n típico siste1na de infonna

ção gerencial. U1n SSD difere de um SIG em diversos aspectos: 

.. um SSD é mais capaz de analisar várias alternativas, em parte parque a sistema de supor

te à decisão deixa o usuário incluir mais subprogramas diferentes que mostram diversos 

componentes envolvidos nas alternativas; 

.. um SSD não somente obtém informações internas a partir do processo do sistema de 

processamento de transação, do modo que tipicamente o SIG faz; em vez disso, o SSD é 

constituído poro absorver novos informações externos por meio de análise. 

Sistema de suporte ao executivo (SSE) 

U1n sisten1a de suporte ao executivo são informaçôes projetadas para auxiliar o nível 

mais alto da achninisrração a adquirir, manusear e usar as inforn1ações que os executivos 
precisa1n para 1nanrer e elevar a eficácia da organização. 

Tais sistemas gcrahnente se focan1 em prover, ao alto gercncimnenro, informações para a 

to1nada de decisões estratégicas; eles ajuda1n a alta ad1ninisrração a enfrentar mudanças no 

ambiente da e1npresa e a ad1ninistrar suas fraquezas e suas potencialidades. 

O siste1na de info nnação gerencial é o quarto ripo de sistema de informações e será de

talhado na seção a seguir. 

Sistema de informação gerencial 
Os sisce1nas de infonnações atende1n às necessidades dos gerentes de dois 1nodos. Pri-

1neiro, ajudmn no gerenciainenco de relacionamentos complexos entre a organização e o 

an1biente. Em geral, os gerentes precisam de infonnações para poder tratar de 1nodo eficaz 

con1 ele1nentos externos, como concorrentes, fornecedores, instituições governan1entais, 

credores e acionistas. Na fonnu lação de objetivos e estratégias, por exe1nplo, dados sobre os 
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gosros do consumidor, sobre as atividades da concorrência e ourros são de alra prioridade. 

Um bom sisren1a de informações processa esses dados em informações inteligentes, para uso 

nas decisões-chave e para outras aplicações, co1no inforn1ações públicas. 
Segundo, os gerentes, nos vários níveis da hierarquia organizacional, precisa1n de infor-

1nações para toniar decisões e resolver proble1nas nas atividades e operações diárias, o que 

ocorre cada vez niais freqüentemente. Gerentes de nível 1nais alto rendem a enfarizar o pla

nejainento estratégico (planos de longo prazo), enquanto os gerentes de nível 1nédio e opera

cional se focani 1nais nas considerações de rrata1nento e imple1nentação daqueles planos. 

A infonnação flui vertical e horizontalmente dentro de tuna organização, para facilitar a 

ro1nada de decisão e a solução de problemas, conforme n1ostrado na Figura 13.2. 

Sistema de informação gerencial é o processo de transformação 

de dados em informações de qualidade, que permite aos 

gerentes tomar decisões, resolver problemas e conduzir suas 

funções/ operações de maneira eficiente e eficaz. 3 

Componentes básicos do SIG 

Todo SIG teni quatro co1nponentes básicos: 

1. e ntradas: dados que são obtidos de fontes internas e externas; a fase de entrada é per

manente porque novos dados estão sendo continuamente adicionados ao sistema quando 

as transações sõo realizadas; 

FIGURA 13 .2: O sistema de informação e os funções gerenciois. 

Informações 
importantes {obtidas 
do ambiente externo) 

Alta gerência 
Estabelece políticas, objetivos 
e estratégías de longo prozo 
e tomo decisões estratégicas. 

Informações 
públicas (d istribuídas 
ao ambiente externo) 

/ 

Média gerência \ 
Formulo objetivos e planos !óticos e 
operacionais poro implementar os 

estratégias e toma decisões operacionais. 

Gerê ncia operacional 
Implemento os objetivos e planos 

operacionais, tomo decisões de curto 
prazo e lido com os atividades do dio·O·dio. 

Fonte: John Schermerhorn, Monagemenl for produclivity, 4. ed. Nova York: John Wiley, 1993. 
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2. processamento: fase durante o qual os dados coletados são transformados, organi

zados e arquivados; o melhor maneiro de processar dados, atualmente, é por meio de 

computadores; 

3. saídas: relatórios, diagramas, quadros, displays ou resumos escritos compilados e pro

duzidos durante o lose de processamento; umo vez que os saídos são usados poro o 

tomado de decisões, elos devem ser produzidos em formato ropidomente acessível poro 

o usuórío linol; 

4 . feedback: mecanismo de verilicoçõo e a juste, que ajudo os gerentes o determinar 

qual informação gerado é preciso; relatórios podem ser comparados com predições, 

padrões ou outros meios de medido. Adicionalmente, resultados e saídos são, por si só, 

feedbock. 

Alé1n desses componentes básicos, deven1 ser considerados os seguintes ele1nentos: 

I> modelos: consistem em umo combinação de referências lógicos, procedimentais e mate

máticos que manuseiam os entrados e o armazenagem dos dados em uma variedade de 

meios, poro produzir os resultados esperados; 

I> tecnologia: consiste no coleto de dados, orientação dos modelos, armazenagem e aces

so dos dados e o produção e transmissão de saídos; 

I> dados básicos (arquivo): consiste no conjunto de textos, números, imagens, que podem 

não estar computadorizados, utilizados por diversos usuários em diferentes condições. 

Estabelecimento de um SIG 

Dada a necessidade de cantos tip0s diferentes de infonnação, p0r tantas pessoas, nas 

diversas áreas da organização, os gerentes deven1 realizar esforços significativos para esta

belecer un1 SIG eficaz. Para tal, eles deve1n obedecer a quatro erapas básicas de projeto e 

implementação do SIG, que são: planejan1ento, projeto, hnple1nentação e monitorainento 

e melhoria do sisten1a. 

Planeja1nento do SIG 

O planeja1nento do processo e o projeto são absoluta1nente necessários para que un1 

prograina SIG seja estabelecido e operado. Os equipamentos necessários para um SIG re

queren1 ordenação de longo prazo, e o estabelecimento de un1 SIG pede o co1npro1nethnen

to de grandes recursos financeiros e gerenciais. 

O planeja1nenro efetivo de um SIG co1neça com a derenninação dos objetivos e 1netas 

organizacionais, bem con10 das restrições a1nbientais e das oportunidades. Depois dessa fase 

inicial de análise, o propósito específico do SIG e o limite dentro do qual ele deve operar 

podem ser definidos. 
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A forma dos planos resultantes poderá variar grandemen te, de acordo co1n o t ipo de 

organização. Como em qualquer atividade, quanto 1nais amplo o estágio do planejamento, 

maior a probabilidade de sucesso do SIG. 

P rojeto do SIG 

O 1naior propósito de un1 SIG é dar informações aos gerentes, as quais serão necessárias 

para a to1nada de decisões. O projeto de uin SIG deveria co1neçar co1n a análise dos tipos 

de decisões que os gerentes to1nam no momento, sobre um trabalho e1n detenninada or

ganização. Conhecendo esses aspectos e quem é responsável por eles (os t ipos de decisão), 

é possível que os gerentes especifique1n quais dados são necessários, con10 eles deve1n ser 

coletados e organizados e que processo será usado para garantir que a informação obtida 

chegue à pessoa certa. 

De posse dessas infonnações, o gerente estará pronto para projetar o sisteina de co1npu

taclor, que a n1aioria das grandes organizações utiliza no sistema de inforn1ações. 

Existem três co1n ponentes no projeto cio sistein a do co1nputador: o hardware, o sof~ware 

e a estn,Uffa. 

O hardware é o equipamento físico do siste1n a e consiste ele quatro e le1nentos básicos: 

1. CPU, ou central processing unit (unidade central de processamento): contém todo o lógico 

que guio os funções de processamento; é o núcleo do sistema; 

2. dispositivos de armazenamento de dados: contêm todos os dados que serão 

processados pelo CPU; 

3. dispositivos de entrada/ saída: são canais de comunicação entre o usuário e o 

computodor; incluem teclado, monitor, impressora etc. 

4 . canal de dados: conecto os disposítivos de entrodo/soido e o CPU. 

O sofrware co1npreende os progran1as e instruções que clitain co1no cada dado será rna

nuseado ou organizado. O sofrware matemático contém instruções para diversos cálculos 

nu1néricos; o software de processainento de texto contéln instruções para mover, destacar, 

excluir, adicionar ou arranjar espaciahn ente textos escritos. Ex iste1n muitos softwares lltili

zados pelos gerentes para 1nanusear os t ipos de infonnações que eles precisam e t ransfonná

las em relatórios que e les uti liza1n. 

A estrutura do siste1na basicamente se refere ao relaciona1nento físico e espacial entre o 

hardware e o sofrware. Muitos siste1nas de informações a1nplainente con1putadorizados de 

hoje consisre1n de algu1n tipo de hierarquia estrutural entre um siste1na de grande porce e 

distantes minicomputadores ou co1nputadores pessoais (PCs) . 

U1n sisten1a de grande porte é um con1pu tador poderoso coin grande capacidade de pro

cessa1nento e de armazenmn ento de dados; ele pode n1anter e processar mais dados, em un1 

curto espaço de te1npo, ele mais maneiras do que a maioria ou todos os minicomputadores. 
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Entretanto, suas capacidades são restritas pelo custo e pelo tmnanho; sistemas de grande 

porte são n1uito grandes e caros para que as e1n presas os espalhc1n p0r todas as operações. 

Por isso, esse siste1na e as en tradas/saídas são centralizados e1n un1a localidade. 

Em um sistema de processamento centl'a/izado, o hardware e o software estão centralizados 
em un1a localidade e são operados por u1n grupo unificado de especialistas em co1nputador. 

Nas aplicações modernas dessa abordagem, gerentes e outras pessoas podem, indiv idual-

1nente, acessar o siste1na central de grande porte pelo uso de tenninais distantes. 

Atualmente, a 1naioria das organizações não se apóia e1n sistemas de grande porte ou e1n 

siste1nas de processmnento centralizado para o processainento computadorizado de suas ne

cessidades. Em vez disso, são usados sistemas de l>rocessarnenco distribuídos, nos quais pacotes 
de hardware e de software estão espalhados pela organização. 

U1n desenvolvünento recente, que visa 1ninünizar os proble1nas de con1unicação entre 

co1nputadores, são as local area networks (LAN), isto é, as redes de área local, que são grupos 

de computadores que se intercomunica1n e co1npartilha1n recursos con1uns como dados, 

hardware e software. 

Após a administração ter determinado que tipos de con1binação e estrutura do hardwa

re e do software devem ser utilizados, pode1n ser projetadas as funções do sisten1a. Nessa 
condição, para a garantia de un1 projeto eficaz do SIG, devem ser consideradas algu1nas 

diretrizes: 

"' incluir os usuários finais no equipe de projeto; 

"' balancear os custos em tempo e dinheiro com a relevância da informação; 

"' testar o SIG antes da instalação no atual endereço; 

"' prover treinamento e documentação escrita para todos os usuários do sistema. 

lmplen1entação do SIG 

O planejamento eficaz e o projeto são essenciais para o sucesso da implementação do 

SIG, mas d iversos fatores deve1n ser considerados. 

Alguns métodos pode1n ser usados para instalar o sisten1a, observando-se, poré1n, que 
nem todos serão eficazes en1 u1na dada situação. Existem basicmnente quatro métodos de 

implementação do SIG: 

1. implementação direta: em que a instalação da novo sistema projetado é feita toda de 

uma vez, substituindo completamente o sistema existente; 

2. implementação paralela: em que os sistemas 'novo' e 'velho' operam simultaneamen

te por um longo período, suficiente para permitir debugging do sistema novo e compora

çôo de desempenho entre os dois; 

3. implementação modular (ou implementação piloto): em que ocorre a implemen

toçôo direto de um novo sistemo em uma unidade organizacional de cada vez; 
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4 . implementação periódica: em que há um processo de instalação do sistema em par

tes ou segmenta par segmento, ao longo da organização inteira. 

Deve-se observar que a implementação do SIO pode ser fonte de preocupação, confusão 
e desafio para todos os empregados. 

Proble1nas técnicos na in1plementação de um SIG devem ser tratados pelos gerentes a 
cargo da imple1nentação, co1n os usuários finais, especialistas e fornecedores envolvidos 
no projeto. Entretanto, un1 problema bastante comun1 e mais difícil de tratar é a potencial 
reação humana negativa con1 relação aos co1nputadores. 

Monitora1nento e melhoria do SIG 

Para monitorar o dese1npenho e uso do SIO, o gerente deve estar a par dos sinto1nas de 
inadequação do siste1na. Existe1n, basicamente, três tipos de sintomas de SIG inadequado: 
sintomcls operacionais, sinromas (Jsicol6gicos e siniomas de concetído de relau5rios. 

Inadequações operacionais de um SIO incluen1 desequilíbrio de estoque e falhas de pro· 
jeto, e U1na inabilidade de explicar qualquer un1 desses problemas. Inadequações psicológi· 
cas inclue1n resistência e co1nportainento de derrota por parte dos gerentes. Inadequações 
de conteúdo de relatórios incluem informações confli tantes, super ou subderalhamento das 
informações, inexatidão dos resultados e de1nora dos relatórios. 

Os problen1as co1n o SIO varia1n de uma sitt1ação para outra, dependendo da organi· 
zação, dos indivíduos e dos aspectos específicos do SIO. Entretanto, será un1 desafio per· 
manente aos gerences 1nanter e n1elhorar o dese1npenho do SIO na organização. Uma das 
coisas mais imporcances que os gerentes podem fazer é manter conscance1nente claras as 
metas do SIG: prover informações para a to1nada de decisão t1a organização. 

O planeiamento organizacional e o SIG 
As organizações deveriam esperar cercos benefícios de u1n SIO. O planejan1ento estratégico 

é um planejan1ento de longo prazo, elaborado pelo mais alto nível da organização. Isso inclui 
a definição dos objetivos e das 1netas da organização, projeto dos recursos para alcançar esses 
objetivos, determinação da linha de produtos ou serviços e assiln por diance. O planeja1nento 
estracégico envolve un1 período de te1npo de anos (cinco ou dez) e é apoiado pelo SIO. 

O controle gerencial provê e controla recursos para o alcance das 1netas orga11izacionais: 
capital, máquinas, pessoas e outros. Essa função planeja os orçamentos para despesas men
sais, tritnestrais e anuais, e é apoiada pelo SIO. 

O controle operacional lida con1 os problemas do dia-a-dia de operação do negócio. Seus 
resultados-chave são obter o trabalho feito no dia, coletando dados e resultados e progra· 
mando o trabalho do dia seguinte. O intervalo de te1npo do concrole operacional é de horas 
e dias. O SIG suporta o controle operacional. 
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O Quadro 13. I mostra a relação e os benefíc ios dos níveis administrativos con1 o suporte 

do SIG. 

O impacto da tecnologia da informação 
Sistemas inteligentes (sisternas cornputadorizados que rentarn ilnitar a inteligência hutnana e 

produzir decisões para avaliação) e inteligências arrificiais (tecnologia da informação que ten ta 

imitar as atividades humanas que requerem inteligência, tais co1110 pensarnento, visão, con· 

versa e audição) são desenvolvimentos tecnológicos que se enquadram na categoria da tecno
logia da infomurção. A tecnologia das telecornuni.cações é outro grande ran10 deste campo. 

A velocidade e a eficácia da infonnação e as tecnologias baseadas no cornputador têtn 

crescido forternente nos últimos 30 anos, ao passo que os custos dessas capacidades têm ca í
do vertiginosarnente. Estudos tên1 n1ostrado que o custo do poder de cornpuc.ação ern relação 

ao custo de processam.ento de informações é, pelo tncnos, 8 rni.l vezes rnenor do que há 30 
anos. 

A tecnologia da informação está afetando o trabalho das pessoas ern qualquer tipo de 

organização, alérn de afetar a estrutura e a estratégia adotadas pela organização. Entretanto, 

existen1 diferenças entre o rnodo con10 a tecnologia da infonnação está afetando o setor de 
1nanufatura e o setor de serviços. 

Tecnologia da informação no setor de manufatura 

A tecnologia da informação tem afetado tanto a produção em massa con10 os sistemas 

de produção por processo, nas organizações industriais. 
Nos sistemas de produção em rnassa, o CAD permite ao pessoal de desenho e engenharia 

desenvolver de rnaneira 1nais fácil e eficaz novos projetos por sirnples alterações de projetos 

existentes. O CAD pode tarnbén1 gerar centenas de variações de projeto con1 n1uito pouco 

trabalho extra, quando antes era demorado e de muito custo. 
Na linha de produção, os robôs têm executado rnuitas elas tarefas rnecãnicas rotinei

ras, a ntes feitas por pessoas, e máquinas de controle nurnérico computadorizadas tên1 
assumido as tarefas de alto padrão etn peças e co1npo11ences n1ecálicos com d irnensões e 

especificações especiais. 

Q uADRO 13 . 1: Relação e benefícios dos níveis odministrolivos com o suporte do SIG. 

1 Benefícios J[ Atuasão do SIG 1 

• Suporte poro o planejamento estratégico 
Internos • Suporte poro o controle gerencial 

• Suporte poro o controle operocionol 

1 
Externos 

1 

• Melhoria do quolidode do produto 
• Melhoria do d istribuição do oroduto 
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Os sistemas flexíveis de 1nanufatu ra integrain todos estes desenvolvimentos: centros de 

1náquinas controladas por computador usinam u1na variedade de peças complexas de metal 

a grande velocidade e con1 grande confiabilidade; robôs n1anuseia1n e movi1nentam as peças 
e efetuan1 a 1nontage1n delas na linha de produção. Todas as fases do processo são ligadas 

por um co1nputador central, que orienta a produção, desde o projeto até a saída. 

A manufatura integrada por computador e os sistemas flexíveis de manufatura são cada 

vez 1nais usados de forn1a intercainbiável. 

O processo contínuo de produção tan1bé1n te1n se beneficiado dos avanços na tecnologia 

da informação. Enquanto antes os computadores sin1ples1nente alertavam o pessoal de ope

ração sobre mudanças críticas nas condições do processo, agora eles tornam suas próprias 
leituras, processam e ajustam o sistema. 

Apesar ele tudo isso, con1 toda essa sofisticação, existem atividades e lugares onde as pes

soas desempenharn rnclhor suas tarefas do que o computador, tarefas que exijain habilidade, 

destreza e julgamento de um trabalhador humano. A manufatura de um c/1ip de computador 

é un1a dessas tarefas. 

Tecnologia da informação no setor de serviços 

O trabalho de papéis, ou co1n papéis, está se tornando u1na coisa do passado. No setor 
de serviços, a tecnologia da informação tern sido utilizada basicarnente para acelerar e sirn

plificar o trabalho que cosnnna ser feito pelo pessoal de escritório: o rnanuseio e o processa

rnento das sempre crescentes quantidades de informações. 

Os processadores de texto e os computadores pessoais pernütctn quase a qualquer um na 

organização recuperar e manusear dados, gerar relatórios e displays gráficos e con1unicar-se 

con1 cada un1 dos outros mernbros da organização e até com pessoas de fora da organização. 

Apesar de a 1naioria das organizações de serviço ainda necessitar de boa quantidade de 
pessoal de assessoria para adicionar dados e contatar clientes, há uma tendência no sentido 

de eliminação dessas funções. 

Quando os computadores forom introduzidos nos otividodes 

operacionais e de serviço, em 1950, um estudioso do 

cibernética, Norbert Wiener ( 1894-1964), predisse que isso 

causaria um desemprego maciço, o que não foi divulgado. 

Entretanto, a tualmente os organizações ainda utilizam grande número 

de empregados de escritório e no assessoria do produção, e esses 

trabalhadores são muito mais eficazes por utilizarem tecnologia 

ovonçodo, que, dizia-se, io tornó-los obsoletos. As pessoas serão 

empregodas poro trabalhos de novos tecnologios, mais do que serão 

desempregadas por couso desse desenvolvimento. 
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Questões para revisão 
1. Conceitue dado e informação. 

2. Descreva quatro carocterísticos do informo· 

çôo útil. 

3. Defina sistemas de informações e como 

podem ser classificados quanto ao tipo de 

informação. 
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.,. Estudo de caso 

O Delboni Auriemo 

Marina acaba de sair do médico; cem febre alca e escá sencindo dores muico forces nas 
costas. Começou a sentir os sintomas desde que volcou de uma excursão na qual pe1·con-et1 tri• 
lhas em 111onca11has. Fazia muico frio nesse dia e Marina escava pouco agasalhada. O médico 
solicicott que fizesse uma série de exames para verificar a existência de algum fncxesso infec
cioso e se set1 />ulmão esrá, de algr.mw f om1a, compromecido. Marina chega em casa e, com 
rim simples acesso à Internet, marca os exames de sangue e de imagem (tomografia) para o 

mesmo dia, algumas /toras mais carde, em um único local. Os resi;lcados sairão algumas lioras 
depois dos exames e o médico poderá acessá-los por e-mail, fec/1ando assim seu diagnóscico. 
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Essa cena, embora fictícia, é extre1namente co1nu1n para pessoas que moram em 
grandes centros. Isso porque a últilna década foi decisiva em termos de 1nudanças, 
para as pessoas e as e1npresas, en1 relação aos processos de gestão da inforinação e da 
con1unicação. Hoje é difícil i1naginar con10 seria a vida organizacional sen1 Internet, 
telefone celular, teleconferências, enfim, sen1 a tecnologia de telecomunicação que 
não estava disponível, em larga escala, nas décadas anteriores. Tan1bém não é possí
vel pensar em infonnações que não estejain disponíveis en1 larga escala e para dife
rentes públicos, e1n te1npo real, nas e1npresas. Esse avanço teve um i1npacto n1uiro 
grande e1n vários setores do mundo de negócios, especialrnente na área de prestação 
de serviços. 

Na área de serviços de saúde, a evolução da co1nplexidade dos sisten1as de iJ1for
mações trouxe resultados que foran1 percebidos por grande parte da população. Os 
exames de laboratório são un1 exemplo disso. Ao longo de suas vidas, 1nuiras pessoas 
fazem exames clínicos ou de diagnóstico por in1age1n para avaliação de seus estados 
de saúde. l-lá alguns anos, quando o médico solicitava esses exames, o paciente pre· 
cisava reservar ao 1nenos seis espaços e1n sua agenda para as seguintes atividades: ( 1) 
ir ao laboratório de análises clínicas para agendar o exame; (2) ir à clínica especia
lizada e1n in1agens para agendar exa1nes; (3) ir ao laboratório clínico para a coleta 
de 1naterial para exa1ne; (4) ir à clínica para fuzer o exame por imagem; (5) buscar 
os resultados no laboratório; (6) buscar os resu ltados na clínica. Era un1a verdadeira 
'maratona', que acabava desencorajando alguns pacientes e médicos. 

Hoje, no entanto, a realidade é outra. O paciente pode agendar seus exames a 
distância, em lnna única clínica, que presta diversos tipos de serviços; o material 
coletado pode ser analisado por laboratórios dentro e fora do Brasil; os resu ltados 
clínicos podem ser discutidos em te1npo real, com i1nage1n, por profissionais de dife· 
rentes centros de pesquisa, utilizando sistemas de videoconferência, dentre outros; e, 
1nais, os resultados podem ser acessados en1 casa pelo paciente ou pelo médico e1n seu 
consultório. Não há 1nais obrigatoriedade de 1novilnentação física de relatórios (em 
papel) nem de grandes envelopes con1 imagens. Tudo é centralizado en1 arquivos ele
trônicos e distribuído por diversos meios de teleco1nunicações. Há u1n enonne ganho 
de ce1npo, para o paciente e para o n1édico. As de1noras co1n relação aos prazos de 
entrega estão relacionadas a procedi1nentos inerentes aos exames, e não a aspectos 
burocráticos. O Delboni Auriemo, lnn dos grandes laboratórios existentes na cidade 
de São Paulo, é um exemplo de e1npresa onde esse tipo de serviço é disponibilizado. 

O Delboni Aurie1no foi fundado em 1961 por um grupo de médicos da Escola 
Paulista de Medicina (hoje Faculdade de Medicina da Unifesp) co1no Laborató· 
rio Clínico Delboni Aurie1no. Desde o começo de suas atividades, o laboratório 
firmou-se como u1n centro respeitado, sendo o prilneiro de São Paulo a receber a 
certificação do ln1netro para seus procedin1entos. Desde 1996, explora o conceito 
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de megaunidades - unidades que oferecem uma ainpla variedade de exames labo

ratoriais (mais de 3 1nil} e também exames de diagnóstico por i.Jnage111, tudo reu

nido en1 un1 único espaço e utilizando equipan1entos de (1lcima geração. Em 2000, 

passou a integrar a Diagnósticos da América, un1a das n1aiores e1npresas privadas 

de medicina d iagnóstica e saúde preventiva da Aniérica Latina. Nada disso seria 

possível se não houvesse tecnologias e profissionais especia lizados em sistemas de 

informação. 
O laboratório manté111 em seu site uma série de serviços disponíveis a pacien

tes e a profissionais de sa(1de; pode-se pesquisar tipos de exames disponíveis, tirar 

dúvidas sobre procedimentos, ler artigos especializados em determinados tipos de 

diagnósticos, consultar unidades disponíveis e1n bairros e horários não con1erciais 

(co1no feriados, fins de se1nana), dentre outras possibilidades. Tudo está lá, no site, 

disponível de fonna 'amigável', ou seja, sen1 dificuldades de acesso para o usuário. 
Do ponto de vista dos clientes, a percepção é de ganho de tempo, de segurança e de 

agilidade de diagnóstico. Do ponto de vista do Delboni Auriemo, a i.J1fonnação e a 

conectividade são fatores de co1npetitividade. 

Entretanto, esse sucesso do Delboni Aurie1no depende de un1 profissional: o 

ad1ninistrador de sisten1as de infonnações, cujo papel vem se ton1ando cada vez 1nais 

complexo. Suas funções não se restringen1 mais a definir funções de siste1nas e co-

1nunicá-las aos usuários, oti1nizando controles. Seu papel é estratégico, u1na vez que 

a disponibilidade de dados e informações, be111 co1no a conectividade entre pessoas, 
áreas e informações, é essencial para ganhos e1n competitividade, principal1nenre na 

área de prestação de serviços. 

C11so elaborado /ior Ana Maria Roux Cesar. 
Fonte: Síce oficial da empresa (www.delboniauricmo.com.br). Acesso em: ago 2007. 

Questões 

1. Defino o papel do odministrodor de sistemos de informações gerenciais no laboratório 

Delboni Auriemo (gerenciamento de todo o rede de megounidodes). 

2. Você acho importante que os usuórios participem do projeto de sistemas de informações do 

Delboni Auriemo? Por quê? 

3. Por que o conectividade é importante para a competitividade do Delboni Auriemo? 

4 . Pense a respeito e apresente uma solução: um administrador de sistemas de informações 

gerenciais do Delboni Auriemo estaria preparado poro assumir a mesmo função em um 

banca de varejo? Justifique sua resposta. 



Capítulo 14 "' A Teoria de Siste1nas 

Capítulo 1 S "' A Teoria das Contingências 

Capítulo 16 "' O desenvolvimento organizacional 

Capítulo 17 "' A Administração por Objetivos (APO) 



Consideracões , 

Reconhecer que as abordagens clássica, hu1nanistica e quantitativa da adtninis

tração não são necessariamente contraditórias ou 1nutuatnente excludentes é de 

extre1na i1nportância. Ainda que considerações e predições muito diferentes sejarn 

feitas pelas três abordagens, cada uma delas, na verdade, con1ple1nenta as outras. A 

abordage1n 1noderna, taanbé1n cha1nada abordagetn integrativa, contetnpla a Teoria 

de Sistemas e das Contingências e procura integrar as t rês abordagens: clássica, hu
manística e quantitativa (veja a figura a seguir}. 

,.{ Teoria de Sistemas ) 

.. Reconhecimento das 
interdependências internos 

.. Reconhecimento dos 
influências ambientais 

Perspediva clássica 
da administração 

Considerações correntes 
paro a eficiência 
e o produtividade 

Perspediva humanistico 
da administração 

C·onsideraçôes correntes 
paro o comportamento 

orgonizocionol e o 
importôncio 

dos recursos humonos 

Teoria das Contingências -

"' Reconhecimento do natureza 
situocionol do odministraç6o 

.. Resposta a coracteristicos 
poniculores do situoç6o 

Perspectiva quantitativa 
da administração 

Considerações correntes 
poro os modelos 

de ciência da 
odministroçõo e o 

administração 
de operoções 

Admlnistraçéio eficiente e eficaz 

Umo estruturo integrotivo dos perspectivos de odministroçõo 

A abordage1n clássica enfatizou os requisitos técnicos de uma organização e suas 
necessidades; a abordagen1 humanística, os aspectos sociais e psicológicos e a consi

deração das necessidades hun1anas; e a abordagen1 quantitativa, o uso de ferramen

tas 1natc1náticas e estatísticas para tratar dos proble1nas de ton1ada de decisão nas 

operações decorrentes da guerra. 

A perspectiva moderna da ad1n inistração aborda quatro teorias: a Teoria de Sis

teinas, a Teoria das Contingências, o desenvolvimento organizacional e a Administração 
por Objeiivos. 
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Sumário do capítulo 

Origens da Teoria de Sistemas "' 

Conceito e características dos sistemas "' 

A Teoria de Sistemas nas organizações "' 

As orga11izações como sistemas abertos .,. 

As organizações como sistemas sociotécnicos "' 

Uma avaliação da Teoria de Sistemas "' 

Objetivos de aprendizagem 

O estudo deste capítulo torna o leitor capacitado a: 

.. Entender como a abordagem de sistemas se relaciona com os estudos administrativos anteriores. 

.. Conceituar sistemas e seus aspectos básicos. 

.. Compreender a hierorqltização dos sistemas, em suas diversas etapas. 

.. Aplicar o conceito de sistemas às organizações, identificando os respectivos subsistemas. 

.. Dctcm1inar as características das organi1ações como sistemas abcrt00. 
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lntroducão , 

Ernbora noções de sisternas existarn há muito tempo, un1a grande d iferença entre a 

era rnoderna e as anteriores é a maneira de pensar ou a filosofia da abordagem de sis

ternas. A Teoria Gera l de S isternas (TGS) é un1 carnpo lógico-1nate1nático cuja tarefa 
é a formulação e a derivação daqueles princípios que são apl icáveis aos sisrernas ern 

geral.' 

Em tennos an1plos, existern três aspectos principais da TGS. O prirneiro é a ciência de sis
tema - a exploração científica dos todos e da totalidade. O segundo é a tecnologia de sisrema 
- técnicas, rnodelos e abordagens matemáticas de engenharia de sisternas. Em terceiro lu

gar, vem o aspecto filosofia de sistema - a reorientação do pensan1ento e da visão do inundo 
considerando a introdução do sisterna como tnn novo paradigma científico ou modelo ideal, 

en1 contraste con1 a visão da ciência clássica, que é analítica, mecanísrica e linear-casual. 

Origens da Teoria de Sistemas 
A solução de problemas atualmente exige a n1plo enfoque para um sistema, mais do 

que a obsessão de aprofundarncnto do proble ma cn1 questão. Isso significa olhar o pro

blerna sob un1a perspectiva rnais arnpla, ou seja, sob um ponto de vista de sisternas, un1 

ponto de vista holístico. A visão do problema corno un1 todo é denominada viscio de 
sistemas ou abordagem de sistemas. A falta dessa n1aneira de analisar os problemas pode 

ser catastrófica. 

Por volta de 1940, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), um biólogo alemão, iniciou o 

n1ovi1nento de volta ao pensan1cnto aristotél ico. Bcrralanffy conduziu seus estudos desiste

mas gerais pensando no rnetabolismo, estados estáveis, c rescimento e sL~temas abertos, por 

rneio de conceitos encontrados na química-física, cinemática e tern1odinâmica, e a Teoria 

Geral dos Sisten1as começou a se desenvolver. 
Muitos subsiste1nas, subconceitos e ferra1nencas estão identificados e disponíveis, rnas a TGS 

ainda está pesquisando wna base teórica primordial dominante. Como Bcrtalanffy afi.nna: 

U 111 1Jroblen1a básico postl1lado para a ciência 111oderna é a teoria geral da organização. A 

Teoria Geral de Sistemas é, cm principio, capaz de dar dcfüüções exatas para tais conceitos e, 

cm casos cspccfficos, capaz de colocá- los para tuna análise quanrirativa.1 

Isso aponta que o problema centra l da ciência, e o problen1a básico que a TGS focaliza é 

a fonnulação de leis universais da organização de sistemas. 

Bcrtalanffy usou o terrno 'Teoria de Sistemas' em urn artigo publicado em 195 1, e a ele é 
creditado o desenvolvirncnto das bases da Teoria Geral de Sise.emas. 

A abordagem de sisternas para as organizações cresce em parte pelos trabalhos dos bió
logos, n1as foram E. J. Miller e A. K. Ricel que correlacionaram as organizações industriais 

e comerciais ao organisrno biológico. 
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O pensamento de sistemas é i1nportante na psicologia, na sociologia, na economia e na 

cibernética, be1n con10 em muitas das ciências físicas. 

A aplicação da TGS às organizações é denominada Teoria de Siste1nas. Cada un1a das 
disciplinas científicas desenvolvidas após a Segunda Guerra Mundial apresentava uma 

visão particularizada, ou 1nelhor descrevendo, aco1nística, n1ecanizada. Estava co1neçan

do tnna mudança de concepção dos aspectos o rganizacionais, da visão ato1níscica para a 

visão hol ística. 

U1na con1paração entre as concepções acomística e holística é apresentada no Quadro 

l 4. 1. 

A concepção ato1nística estabelece que o inundo, ou o que importa para qualquer 
en tidade, pode ser explicado pelo entendiinento ele suas partes. Desse modo, as pessoas 

pensam e1n dividir o todo e1n partes, analisar seus conteúdos e experiências das partes 

'indivisíveis', con10 áto1nos, elementos químicos, instintos, perccpçõcs elementares, e 

assim por diante. 

Sob a concepção de sisten1as, a organização deve ser estudada con10 un1 todo que não 

pode ser separado en1 partes se1n que haja perda de suas características essenciais. 

Os teóricos de sisten1as, en1 lugar de explicar o todo en1 tennos das partes, explicam as 

partes em termos do rodo. Essa concepção ficou refletida em uma organização diference, 
por meio da qual a ciência co1neçou a estudar os fenõ1nenos como um rodo: interdisci

plinas co1no cibernética, pesquisa de operações e ciências arnbientais co1neçaran1 a surgir 

na (1ltima metade do século XX. Difercncc1ncn te das antigas disciplinas científicas, que se 

via1n cada tnna separada das de1nais, as novas interdisciplinas procuram ampliar-se, para 

co1nbinar e abranger mais e n1ais aspectos da realidade (tuna visão do todo) . Essa é un1a 
concepção holística. O mais recente objetivo é a unificação das ciências. 

Q UADRO 14. 1: Dilerenços entre os concepções o tomístico e holfstico. ----------~ 

Dimensão 

Orientação 

Orgonizoção da 
ciência 

Orientoção 
em direção ô 
cousolidode 

li 

Relacionamento do 1 

observodor com o 
fenômeno observodo 

CONCEPÇÃO DO MUNDO 

Atomístic·a li Holística 

Umo entidode pode ser 
entendido somente em termos 

de suos portes 

Crescente d iferencioção 

Estrito cousolidode: o entidode 
é passivo 

Independente 

Umo entidade pode ser 
completomente entendido somente 
em termos do organizoção de suos 

portes e dos portes em si 

Unificoção dos disciplinos científicos 
oltomente diferenciodos 

Admissão de comportamento 
emergente 

1 Não necessoriomente independente 
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Conceito e características dos sistemas 

Conceito de sistemas 

Quase todas as coisas pode1n ser vistas co1no siste1nas. U1n auto1nóvel é um siste1na 

mecânico de centenas de peças. Uma flor é um sistema botânico, assim con10 um ani1nal é 

urn sistema zoológico. 

U1n ser humano é um sistema fisiológico e psicológico, constituído de células, ó rgãos, 

atitudes, expectativas e muitos outros ele1ncntos. Uma cn1presa de negócios é lllll siste1na 

sociotécnico porque co1nbina organização humana co1n a tecnologia das máquinas, dos 

materiais, dos processos e assi1n por diante. O fato con1um a todos os casos 1nencionados é 

a interação de ele1nentos. 

Um si stema pode ser definido como um conjunto de elementos 

interogentes e interdependentes relocionodos codo um oo seu 

ombiente de modo o lormor um todo orgonizodo. 

Quando algo, tal con10 u1na organização, é exanlinado a partir da perspectiva de sistema, 

isso significa que é dada atenção especial tanto aos eil'1nentos co1no à interação. E1n outras 

palavras, nenhu1na simples parte de uma organização pode ser to tahnente compreendida se 

a relação desta com as outras partes não for examinada. 

A. utilidade principal do ponto de vista de sistemas, com sua ênfase en1 uma visão que 

considera as interaçôes, interdependências e cadeias de efeitos, não é seu valor acadêtnico, 

mas, antes, sua aplicabilidade ao mundo real. 

De todos os proponentes de sistemas, C. West Churchman (1913-2004) talvez tenha 

dado unia das explanaçôes 1nais lógicas.; Churchman destaca cinco considerações básicas 

relativas ao pensamento de sistemas: 

1. os objetivos do sistema total (junto com as medidos de desempenho); 

2. o ombiente do sistemo; 

3. os recursos do sistema; 

4 . os componentes do sistema; 

5. o odministroçõo do sistemo. 

Essas cinco considerações básicas não significmn que rodas estejam incluídas simulta

neainenre, mas apenas que são uni guia de con1paração com as propriedades básicas dos 

sisre1nas consideradas por diversos pensadores sobre o assunto. Isso rnostra que a 1naioria 

dessas propriedades está incluída ou implicada na abordage1n de Church1nan. 

Cada uma dessas considerações será abordada resu1nida1nenre a seguir: 
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1. Objetivos: por objetivos do sistemo Churchmon entende aquelas metas ou fins em dire

ção aos quois o sistemo tende. Desse modo, a procura de metas é uma característica dos 

sistemas. 

Hó uma diferença entre objetivos estobelecidos e objetivos verdadeiros (um estudante 

universitório tem como objetivo estabelecido a aquisição de conhecimento, enquanto o 

objetivo real é a obtenção do certi ficado do curso superior). Os objetivos, entretanto, de

vem ser operocionolizodos - devem ser definidos em termos de operações identificóveis 

e repetitíveis. A menos que eles sejam tornados quanti ficóveis de algum modo, não seró 

possível medir o desempenho do sistema como um todo. 

2 . Ambiente: constitui tudo o que estó do ' lodo de fora' do sistema. Este conceito é obvia

mente um tonto quanto superliciol. Dois elementos caracterizam o ambiente: o controle 
dos fotores internos do sistema (o sistema pode fozer relativamente pouco ou nodo sobre 

os característicos ou comportamento do ambiente) e a determinação de como o sistema 

deve funcionar. Ambos os elementos devem otuor simultoneomente. 

3. Recursos: são todos os meios disponíveis ao sistema poro a realização das atividades 

necessórias referentes ao alcance do meta. Recursos são fotores internos ao sistema, que 

incluem todos as coisas que o sistemo pode mudar e usar poro suo próprio vantagem, 

como pessoas, dinheiro, equipamentos, oportunidades e outros. 

4 . Componentes: são todos os atividades que contribuem para a realização dos objetivos 

do sistema. As organizações são tradicionalmente deportomentalizodos, o que é rejeitado 

por Churchmon por causo da natureza transcendental dos funções de cada deportamento. 

Isso porece verdadeiro em muitos casos, porque, em certos condições, alguns deportomen

tos, paro alcançar sues meios específicos, folhem em alcançar os meios do sistema total. 

5 . Administração: no odministroção do sistema, Churchmon deseja incluir duas funções bó
sicos: o plonejamento do sistema e o controle do sistema. Os administradores devem estar 

certos de que os planos devem ser executados como concebidos; se não, deve ser veri ficado 

por que não, o que constitui o função de controle em seu sentido mais primório. 

Em qualquer sistema contínuo, mudanças são inevitóveis (algumas pequenos, outros gran

des), o que significo o necessidode de revisões periódicos e reovolioções dos plonos. 

Associado com os funções de p lanejamento e controle do sistema estó a noção de fluxo 

de informações (ou feedbock) sobre os desempenhos do sistema. 

Esses cinco aspecros básicos dos sisremas como proposros por Church1nan n1ereceria1n 

1nais considerações dos esrudiosos de siste1nas, e co1n o passar do te1npo receberain essa 

maior arenção. 

Hierarquia dos sistemas 

Em 1956, o econo1nisra Kennerh Boulding (1910- 1993)5 escreveu u1n artigo en1 que 

descreve a natureza geral, o propósito e as necessidades para uma abordagem de sisren1as, 
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de todos os fenômenos científicos. Boulding cuidadosamente destacou q ue o propósito da 

TOS não era estabelecer uma si1nples e autocontida teoria geral sobre pratica1nente todas as 

coisas, que pudesse substituir as teorias específicas de disciplinas particulares. Mais do que 
isso, seu propósito era estabelecer u1n meio adequado e justo en tre 'o específico, que não 

tem significação, e o geral, que não te1n conteúdo' . 

Boulding descreveu uma hierarqiúa de sistemas, indo dos 1nais simples aos niais co1n ple

xos, classificados eni nove níveis de sisiemas, como 1nostrado a seguir: 

1. sistemas de estrutura estática: os de níveis mais básicos, também chamados de 

níveis de armação !estruturação). como a anatomia do universo; 

2 . sistemas dinâmicos simples: aqueles que jó incorporam necessariamente movimen· 

tos predeterminados !como os mecanismos de relógios); 

3 . sistemas cibernéticos: os que se caracterizam por mecanismos automáticos de contro

lede feedback [como os termostatos); 

4 . sistemas abertos: que são estruturas outomantidas, nível em que começo a diferencia· 

ção entre vida e não-vida !como as células orgânicas); 

S. sistemas genético-sociais: aqueles tip ificados pelas plantas, que apresentam divisão 

de trabalho entre as portes, células etc.; 

6 . sistemas animais: caracterizados pelo aumento, pela mobilidade, pelo comportamen· 

lo teleológico e pela autoconsciência; 

7 . sistemas humanos: os indivíduos considerados sistemas, com autoconsciência e habi· 

!idade para usar a linguagem e os simbolismos em seu processo de comunicação; 

8 . sistemas sociais: também chamados sistemas de organ izações humanas, com a con· 

sideração do conteúdo e o significado das mensagens, a natureza e as dimensoos dos 

sistemas de valores, a transcrição de imagens em registros históricos, as simbolizações da 

arte, música e poesia, e a complexa gama de emoções humanas; 

9 . sistemas transcendentais: aqueles últimos absolutos, inevitóveis e irreconhecíveis, 

que também apresentam estrutura e relacionamento sistemóticos. 

Características dos sistemas a be rtos 

Diversas características principais con1uns das organizações con10 sisten1as abertos po
de1n ser identificadas. Neste estudo, serão abordadas cinco caracteríscicas: o ciclo de even

tos, a entropia negativa, o processamenro da infonnação, o cresciinenro e a 1nanurenção, e 

a eqüifinalidade. 

1. O ciclo de eventos: toda organização engaja-se em um ciclo de eventos que envolve 

a ' importação', a transformação e a 'exportação' de energia !entradas, transformação e 

saídas) . O usa do termo 'energia', aqui, reflete a influência da TGS como concebida nos 
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ciências biológicos e estó relacionado com o organização dos coisos vivos. Poro uma 

empresa de negócios, o energia tomo o formo de insumos humanos, recursos financeiros, 

materiais e equipamentos e produtos/serviços produzidos. 

2. A entropia negativa: uma segundo característico dos orgonizoções como sistemas 

abertos é que elas (as organizações) importam mais energia do que exportem. Esse 

característica é chamada, às vezes, de entropia negativa, o que simplesmente significa 

que um sistema aberto, para sobreviver ou crescer, deve absorver mais energia do que 

liberar. Para uma empresa de negócios, uma ilustração óbvia da entropia negativa é a 

lucratividade o longo prazo; mos isso se refere o todos os formos de energia e não só aos 

recursos financeiros. 

3. O processamento da informação: é a terceira característico de um sistema aberto, 

que processo poro escolher quais informações serão permitidas dentro do sistema, paro 

o armazenagem e a interpretação dos informações e poro decidir sobre as respostas 

poro o informação analisado. Uma vez que o capacidade de processamento do informa

ção de qualquer sistema é limitado, os sistemas devem ter processos de codificação que 

selecionem os informações entrantes. As organizações não podem processar todos os 

informações disponíveis em seu ambiente. 

4. O crescimento e a manutenção: uma quarta característica dos sistemas abertos é 

que eles apresentam tanto os tendências de 'crescimento' como as de 'manutenção', isto 

é, existem forças nos sistemas que favorecem a estabilidade e resistem à mudança, mos 

também existem forças, nos sistemas abertos, que favorecem o mudança e procuram 

oportunidades poro inovação, renovação e crescimento. O sistema aberto estó em contí

nuo interação com seu ambiente e alcança um 'estado estóvel' ou 'equilíbrio dinâmico', 

enquanto ainda mantém a capacidade de trabalho ou a energia de transformação. O 

balanceamento ao longo do tempo das tendências de crescimento e de manutenção serve 

para manter o caróter bósico do sistema. 

5 . Eqüifinalidade: é o característica que define que um sistema aberto pode alcançar o 

mesmo estado final a partir de diferentes condições iniciais e por meio de uma variedade 

de caminhos. A eqüifinolidade destaco a Flexibilidade na seleção dos meios que serão 

utilizados para alcançar os fins e cria uma relação das metas com os métodos. 

O reconhecimento da eqüifinalidade como uma característica de todos os sistemas aber

tos é, em porte, uma reação aos modos de pensar antes desenvolvidos pela Escola Clós

sico, refletidos na mentalidade de 'um modo melhor' e nos prescrições das teorias Admi· 

nistrativo e do Burocracia que não foram expressos como orientações flexíveis paro ser 

adoptodas a circunstõncios específicos. Mais do que isso, essas teorias foram tomados 

como orientações inflexívei s para o comportamento, a despeito dos condições nas quais 

deveriam ser aplicadas. 

A abordagen1 de sisten1as ra1nbé1n sugere o pensa1nenro intrigante de que o dese1npenho 
de Lnna organização é um produto da interação 1nais do que da soma de suas partes; assi1n, 
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é inteiramente possível , pela ação de duas ou mais partes, alcançar um efeito que qualquer 

das partes sozinha seria incapaz de alcançar. 

A criação de um todo que seja n1aior do que a soma de suas partes é denominada sinergia. 
A so1na dos benefícios das operações combinadas de uma organização é rnaior do que se as 
operações fossem realizadas separadarnente. 

A Teoria de Sistemas nas organizações 
Bcrtalanffy enfa tizou a parte da TGS que denominou sistemas abertos. A base de seu 

conceito é que um organismo vivo não é um conglomerado de elementos separados, mas un1 

sisterna definido, que possui organização e totalidade. 
U111 organisn10 é tnn siste1na aberro que mantérn u1n estado constante enquanto 1natéria 

e energia, que atuarn para mantê-lo ern alteração (o cha1nado equilíbrio dinfün ico). O or

ganis1no é influenciado por seu ambiente e o influencia, alcançando, con1 ele, u1n estado de 

equilíbrio dinãrnico (estado de troca de ele1nentos) . Tal descrição de urn sisterna er1caixa-se 

adequadarnente às organizações típicas de negócios. 

As organizações de negócios são sisternas construídos pelos indivíduos ern interação con1 

o arnbiente - consumidores, clientes, concorrentes, organizações de mão-de-obra, forne

cedores, governo e outras entidades. Alé111 disso, as organizações de negócios são sisten1as 
de partes inter-relacionadas, que trabalhan1 ern conjunção entre si para alcançar detennina

do núrnero de 1netas, tanto das organizações co1no dos indivíduos delas parricipantes. 

O conceito de organizações ele negócios como siste1nas sociais tern recebido bastante 

atenção nestes úlcirnos anos. A Escola do Sisterna Social vê a ad n1iniscração como uni 

sisterna de inter-relacionamentos culturais. Esse conceito se apóia na sociologia e envolve 

reconhecimento de elen1entos tanto das organizações formais corno das informais, dentro 

de un1 sist.e1na integrado total. As organizações são reconhecidas corno sujeitas a pressões 
externas do ambiente culrural; elas são sistemas, partes de tnn sisterna ambiental rnaior. 

Nos 'sistemas', a ênfase é desenvolvida acerca de 'tomada de decisão' con10 un1 foco 

prirneiro de atenção; depois, crn sistcn1as de con1unicação, estrutura da organização, 

questões de crescirnento {entropia e/ou horneostase) e questões de incerteza. Essa abor

dagem reconhece os modelos n1ais con1plexos de co1nporta1nento ad1ninistra tivo e suas 

conseqüências. 

A intenção da Teoria de Sisrernas nas organizações é desenvolver um a1nbiente objetivo 
e co1npreensível para a cornada de decisão; isto é, se o sisterna dentro do qual os acl1ninis

tradores torna1n decisões pode ser provido de urna estrutura de trabalho explícita, então as 

decisões poderiatn ser tornadas de 1naneira ruais fácil. 

Todavia, devem ser considerados quais os elementos da Teoria de Sistemas que pode111 

ser usados estru tural1nente para uma tomada de decisão integrada. Esses ele1nentos são 

conceitos novos a seren1 aplicados às situações existentes. As organizações permanecerão 
identificáveis con10 sisternas. 
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Herbert A. Simon (19 16-2001), no livro A nova ciência da decisão administrativa,6 esta

belece que: 

"' os organizações serão construídos em três camadas; o primeiro é um sistema básico de 

produção físico e processos de d istribuição; o segundo, uma camada de processos de 

decisões programados, como guio dos operações rotineiros do sistema físico; e o último, 

uma camada de processos de decisões não programados poro o monitoração dos pro

cessos de primeiro nível, reprojetando-os e mudando valores de porãmetros; 

"' os organizações ainda serão hierárquicos no formo; isto é, serão divididos em grandes 

subportes, cada uma delas dividido em outros portes, e assim por diante, nos formos 

familiares de deportomentolizoçõo (também chamado deportomentoçõo}. 

Essas visões de futuro pode1n estar certas, mas deve-se to1nar cuidado com a noção de 
siste1nas corno estabelecidos em ca1nadas. Esse foco merece Lnn estudo 1nais cuidadoso, que 

não cabe aqui. Existe1n certos subsistemas-chave e1n cada organização de negócios que 

consritue1n o sisre1na coral de infonnação-decisão e que operam em um sisterna ainbiental 

dinâmico sujeito a rápidas 1nudanças. 

As organizações como sistemas abertos 
Daniel Katz ( L903-1998) e Robert Kahn ( 1918-), da Universidade de Michigan , fora1n 

dois dos prilneiros estudiosos que defenderain a causa da Teoria de Sistemas Abertos nos 

estudos organizacionais. Eles escrevera1n, juntos, o livro A psicologia social das organizações, 
nos anos 60. Nesta obra, apresenrarain u1na prin1eira visão das organizações a partir de u1na 

perspectiva social. cuja abordagem enfatizava dois aspectos dos padrões de co1nporcainento 

social: comporiamenw dependente, de n1odo que o 1novin1ento e1n u1na parte leva ao 1novi

mento das outras partes, e abertura aos ins11111os m11biencais, de modo que as organizações 

esteja1n continuamente em um 'estado de fluxo', como esquematizado na Figura 14. 1. 
O n1odelo de organização con10 siste1na aberto de Katz e Kahn apresenta quatro ele1nen

tos-chave: natureza dos sisre1nas sociais, con1ponentes, tipos dos subsistemas e relaciona

mento co1n o a1nbiente. 

1. Natureza dos sistemas sociais: Katz e Kahn observam que os sistemas sociais são 

idealizadas; as pessoas inventam padrões complexos de comportamento e projetam estru

turas sociais pela representação daqueles padrões de comportamento. Fatores psicológi

cos, mais do que biológicos, prevêem coesão aos sistemas; assim, os sistemas sociais sõa 

mais complexos do que os organismos biológicos. Portanto, as atitudes, os percepções, 

os crenças, os hábitos, os motivações e os expectativas dos seres humanos desempenham 

um papel muito importante. Os padrões são estáveis: eles são mantidos apesar do rotati· 

vidode dos indivíduos. 
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FIGURA 14 1 · A organ·zação como um sistema oberto • • 1 . 
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2 . Componentes: os componenles do sislemo sociol são: 

li> o comportamento no papel dos membros; 

li> as normas, prescrevendo e restringindo esses componenles; 

li> os valores nos quais os comportamentos estão embutidos. 

Esses componentes fornecem as bases da integração dos sistemas socia is. Os papéis 

propiciam a inlegração para a independência funcional, as normas provêem uma força 

de coesão adicional e os valores propiciam coesão aos objetivos do sistema. 

3 . Tipos dos subsistemas: são cinco tipos de subsistemas aqui identificados: 

li> subsistemas produtivos, que estão relacionados com o trabalho que é leito; 

li> subsistemas de apoio (de obtenção, compras), disposição e relações institucionais; 

li> subsistemas de manutenção, para vincular as pessoas a seus popéis funcionais; 

li> subsistemas odaptativos, relacionados com a mudança organizacional; 

li> subsistemas administrativos, poro o d ireção, ovolioção e conlro le dos muitos subsiste

mas e do estrutura . 

4 . Re lacionamento com o ambiente: Katz e Kahn afirmam que o funcionamento or

ganizacional deve ser estruturado em relação ao ambiente. Desse modo, os sistemas 

sociais, como sistemas abertos, são dependenles de outros sistemas socia is; a caracteri· 

zaçãa como subsistemas, sistemas ou supersislemas é relativa ao grau de autonomia na 

condução dos funções. Do ponto de visto social, o orgonizoção é um subsistemo de um 
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ou mo is sistemas maiores, e suo ligação ou integração com esses sistemas afeto seu modo 

de operar e seu nível de otividade.7 

As organizações como sistemas sociotécnicos 
A abordagem de sistemas vê as organizações como um todo e envolve o estudo das 

organizações en1 termos de relações entre variáveis técnicas e variáveis sociais dentro do 

siste1na. Mudanças en1 Uina parte, técnica ou social, vão afetar outras partes e, conseqüen
te1nente, o siste1na todo. 

O conceito da organização co1no um sistema sociotécnico dirige a atenção para o pro

cesso de transformação ou conversão em si, para a série de atividades por meio das quais a 

organização tenta alcançar seus objetivos. Esse siste1na está relacionado co1n as interações 

entre os fatores psicológicos e sociais e e ntre as necessidades e demandas da parte hu1nana 

da organização, e seus requisitos estruturais e tecnológicos. 

O estudo 1nais i1nportante dessa abordage1n foi realizado pelo Instituto Tavistock de 
Relações Humanas, conhecido sob a denominação de 'siste1na sociotécnico' de Tavistock, 

apresentado de fonna resumida no Capítulo 2, na seção "Subsiste1nas organizacionais". 

Uma avaliação da Teoria de Sistemas 
A Teoria de Sisten1as fornece lllll conjunto distinto de lentes perceptivas por meio das 

quais se pode analisar e avaliar as organizações. É particularmente importante entender e 

usar a Teoria de Siste1nas quando se e1npreende un1a grande n1udança organizacional. Se 
o agente de 1nudança está ciente das verdadeiras missões dos vários departamentos, como 

ilustrado pelos cinco tipos de subsistemas básicos de Karz e Kahn, ele está 1nais be1n capaci

tado para identificar os cursos lógicos de ação. Analogarnente, a Teoria de Siste1nas enfatiza 

a importância da interação dos subsistemas: u1na mudança e1n tuna parte do siste1na resul

ta, freqüente1nente, em 1nudanças dentro de outras partes do sistema. Por fiin, a Teoüa de 

Siste1nas move-se para longe da concepção de tuna organização co1no tun sL~te1na fechado, 

buscando a direção e dirigindo-se para Uina organização con10 un1 sisten1a aberto. 

No entanto, a Teoria de Sistemas é algo abstrato e é diffcil para um executivo aplicá-la 
aos seus proble1nas diários. Co1no visto antes, é relativa1nenre fácil especificar un1 problerna 

e1n termos das quatro dimensões organizacionais: concepção organizacional, planejarnento 

e controle organizacional, processos comportamenta is e tomada de decisão. Quando um 

gerente encara u1n problema, ele pode fazer 1nudanças dentro de u1na ou mais dessas di1nen

sões para resolvê-lo. Tal especificidade está ausente na Teoria de Siste1nas. 

Alé1n disso, a Teoria de Sistemas não identifica as relações específicas que existe1n entre 

as din1ensões organizacionais. Por exemplo, via de regra a concepção da organização Íln
pacta diretainente os processos co1nportamenrais. De forma análoga, a Teoria de Siste1nas 

não faz distinção entre tipos de variáveis . Por exernplo, a tornada de decisão no 1nodelo 
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organ izacional de con1porta1nento é essencialmente restri ngida por outras t rês d imensões 

organizacionais: concepção organizacional, planejamento e controle o rganizacional e pro

cessos con1portamentais. 
A Teoria de Sísten1as assenta-se e1n algu1nas hipóteses questionáveis. Uma de suas pro

posições básicas é que urna 1nudança e1n um subsiste1na impacta diretarnente os outros. 

Enq uanto isso é certa1nente válido em alguns casos, existe1n 1nuitas situações nas quais 

tuna n1udança do subsiste1na afeta so1nente aquela unidade organizacional particular. Do 

1nesn10 1nodo, a Teoria de Sistemas te1n tnn 1natiz conservativo, pois basican1ente manté1n 

as organizações se1npre procurando tun estado de equilíbrio. Mesmo Katz e Kahn, que acei· 

tain essa máxin1a, define1n uma organização de tal n1odo que a contradizem. Para eles, uma 
organização é UJna série ou ciclos de eventos. Como tal, algu1nas partes da organização e, 

possiveltnente, 1nes1no a organização inteira, pode1n real1nente estar tentando efetuar tnn 

estado de desequilíbrio. 

Questões para revisão 

1. O que é um sistema aberto? 

2 . Q uais sõo as maiores d i ferenças entre 

as concepções atomístico e holistico do 

mundo? 

3. De acordo com Boulding, em que nível es

tõo os organizações? 
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.,.. Estudo de caso 

Uma visão de sistemas 

Sandra Martins, gerente geral de uma i1nportante cadeia de lojas de alimentação, 
mantinha reuniões 1nensais com seu pessoal. Ela gostava de encarar essas reuniões con10 
uma chance de transmitir idéias novas e trocar infonnações sobre quaisquer problemas 
que tivessem surgido no 1nês anterior. Depois de ter feito algmnas leituras sobre a abor· 
dagem de sistemas na adnlinisrração e achar que ela poderia ser aplicada à adnlinistração 
das lojas, resolveu falar a respeito disso e1n u1na das reuniões. Ela disse ao grupo: 

Vocês sabem, outra coisa que quero que todos comecem a fazer é pensar em nosso depar· 
tamento como se fosse um sistema. É uma idéia nova em admi11isrração, mas acho que é 

realmente muito boa. 

U1n dos gerentes perguntou o que ela queria dizer co1n a palavra 'sistema'. Ela 
respondeu: 

Um sistema é composto por uma série de itens illcer-rclacionados. Cada um causa um 
efeito nos demais e também pode ser influenciado por eles. É como o corpo humano. Um 
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choque em qualquer parte do corpo pode influenciar as demais, pois o corpo humano é 

um sistema. Em uma organização é a mesma coisa. Se uma parte da organização está com 

problemas, pode afetar todas as outras. Você deveria ler sobre este assunto. Vou pedir à 

minha secretária que lhe traga algum material sobre isso. 

Assin1, a reurúão ternlinou, e os gerentes começara1n a sair da sala. Alguns atra

vessaram a rua para almoçar juntos. No restaurante, aconteceu a seguinte conversa: 

- Sabe, eu ainda gostaria de entender con10 a organização pode ser u1n sisten1a. 

Não entendi nada do que ela disse nessa parte. 

- Não precisa ficar preocupado ... Duvido que alguém renha entendido ... 

- Ach.o que nem ela sabia do que estava falando. 
- Bo1n, sabendo ou não, se e la 1nandar aquele material nós vamos poder ler e 

saber a que se refere. Ach.o que ela fica jogando idéias novas em cin1a de nós antes 

de saber direito do que se trata. 

Questões 

1. O que é o abordagem de sistemas no administração? 

2. Sandro realmente compreendeu o conceito de sistemas? Explique. 

3. O que é preciso saber poro compreender bem o abordagem de sistemas? 
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Origens da Teoria das Contingências "' 

Desenho organizacional "' 

Visões de contingências versus visões de sistemas "' 

Limitações e críticas referentes à Teoria das Contingências "' 

Objetivos de aprendizagem 

O estudo deste capítulo torna o leitor capacitado a: 

.. Detemlinar as origens da Teoria das Contingências. 

.. Entender as relações da estrutura organizacional com diversas variáveis de estudo. 

.. Estabelecer as diferenças entre estruturas mecanísticas e orgânicas. 

.. Entender a relação entre o ran1anho da organização e seu grau de burocratização. 

.. Identificar os aspectos e componentes principais da estrutura das organizações. 

.. Reconhecer os diversos tipos de organizações. 

.. Reconhecer os estágios do processo do desenho organizacional. 

.. Entender as comparações entre as visões de contingências e as visões de sistemas. 

.. Compreender as linlitações e críticas referentes à Teoria das Contingências. 
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lntroducão , 

Na década de 1970, ocorreu uma profusão de pesquisas que investigava1n os fenômenos 

organizacionais a partir de uma nova perspectiva. Diversos escritores formularain teorias 

de administração das organizações que projetavan1 estruturas organizacionais e ações ge

renciais apropriadas para situações 1nais específicas. Na literatura adn1inistrativa, o tenno 

'contingência' implica que uma coisa está relacionada a outra. Isso é a aceitação do caráter 

alta1nenre complexo e inter-relacionado das características organizacionais. 

Em livro de 1985, Freemont Kast e James Roscnzweig observaram que: 

A visão de contingência procura entender as relações dentro e dentre os subsistemas, bem 

como entre a organização e seu ambiente, e procura definir padrões de relações ou configura
ções de variáveis. Essa \risão e11fatiza a 11atureza 111L1l ti\rariada das orga11izaç()t!S e te11ta e11ten .. 

der como as organizações operam sob condições variáveis e em circunstâi1cias específicas.' 

A Teoria das Contingências pode ser vista con10 lllH desenvolviinento da Teoria de Siste

mas e vai a 11111 estágio posterior no re lacionamento con1 o a1n biente e outras variáveis para 

estruturas específicas de organização. 

A estrutu ra mais apropriada é dependente, entretanto, das contingências da situação 

para cada organização individual. Os fatores situacionais são considerados para as variações 

na estrutu ra de organizações d iferentes. Esses fatores podem ser iden tificados de diversas 

maneiras, que inclue1n poder e controle, caracte rísticas dos me1n bros de organizações, con10 

suas habilidades, experiências, necessidades e n1otivaçõcs. A escolha da estrutura pode tan1-

bén1 ser influenciada pelas preferências da gerência 1nais alta, que representa, de alg111n 

1nodo, a cultura da organização. 

A abordagem contingencial pode ser vista con10 uma matriz de relações se-enrão.2 Se certos 

fatores situacionais existem, então certas variáveis na estrutura da organização e certos sistc1nas de 

gerenciainento são mais apropriados, conforme ilustrado de 1nodo si.mplificado na Figura 15.1 . 

FIGURA 1S.1: A re laçã o de çontingênçio se-então. ------------------~ 
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A Teorio dos Contingências estabelece que situações 

diferentes exigem próticos diferentes, opregoondo o uso dos 

teorias trodicionois, comportomentois e de sistemas seporodomente 

ou combinados poro resolver problemas dos orgonizoções. 

A Teoria das Contingências indica os tipos de estrutura que pode1n ser as respostas ade 

quadas a cada lllll dos vários tipos diferentes de contexto ou situação organizacional. Essa 

teoria te1n tido um grande e profundo impacto sobre as teorias organizacionais contemporâ

neas e sobre o can1po aplicado do desenho organizacional. Sua contribuição mais notável é 
a identificação das variáveis que têm um forte efeito no projeto geral das organizações, co1no 

tecnologia, camanho e natureza do ambiente, e então na predição das diferenças na estrutura e no 

funcionamento das organizações, que aparecem por causa das diferenças nessas variáveis. 

lnú1neros estudos têm sido conduzidos a fim de determinar até que ponto os fatores 

contingenciais influencia1n o desenho e a eficácia organizacionais. 

Origens da Teoria das Contingências 
Os teóricos considerados r1este capítulo têm em con1um não so1nente o in teresse pelo 

papel da tecnologia na estrutura das organizações, mas tainbém un1 compron1etin1ento con1 

relação às variações tecnológicas como uma variável contingencial. 

Todos concordan1 que não existe um único modo melhor de estruturar organizações, que 

a estrutura deveria (e seguidan1ente o faz) variar de acordo con1 determinadas condições 
tecnológicas. E1nbora esses estudiosos enfatizen1 aspectos d iferentes da tecnologia e1n seu 

conceito de variações tecnológicas, as teorias são 1nuito mais parecidas do que diferentes. 

O 1nodo con10 os administradores desenham a hierarquia organizacional, escolhe1n u1n 

siste1na de controle, condu zem e 1notivain seus e1npregados é lHna contingência das ca

racter(sticas do ambiente organizacional, con10 111ostrado na Figura l5.2. 

F1GURA 15.2: A Teorio dos Conlingêncios do projeto orgonizocionol. 
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Os estudos de Woodward 

Tecnologia e estrutura 

Nos anos 50, ll!na socióloga indusrrial inglesa, Joan \Voodward (1916-1971), dirigiu un1 

estudo de pesquisa que provou ser \nna das 1nais significativas rupturas dentro da teoria das 

organizações. Analogamente, o estudo de Woodward é tão importante para a abordage1n 
das contingências quanto o estudo de Hawthorne o foi para a abordage1n co1nportainental 

na adininisrração.1 Foi um esforço pioneiro que poderia ser considerado o início da ad1ni

nistração de contingência. 
Até a época do estudo de Woodward, a n1aioria dos teóricos organizacionais tinha igno

rado o papel da tecnologia. A organização formal era vista con10 uma estrutura e possivel

mente um grupo de processos. A tecnologia era reconhecida somente como um conjunto 

de condições limitantes. 
Woodward considerou a tecnologia con10 responsável por u1n papel tão ou mais i1n

porrante que aquele da estru tura e dos processos na organização interna. O estudo de 

Woodward contemplou cerca de cem e1npresas britânicas, con1 no míni1no cem empre
gados. As e1npresas foran1 classificadas de acordo com três tipos distintos de sistemas de 

produção: 

1. Unitário e de pequenos lotes: em que o produção era baseado nos pedidos do 

empresa, tendo somente o marketing como primeiro atividade. Uma tensão maior era 

colocado sobre os especialistas técnicos e sobre o qualidade e o eficiência do produto. 

A pesquiso e o desenvolvimento eram o segundo atividade mais crítico. Por couso do ne

cessidade de flexibilidade, eram necessários integração mais próximo e contatos pessoais 

freqüentes, isto é, uma estruturo orgãnico. 

2 . Gronde quantidade e produção em massa: em que os programas de produção 

não eram diretamente dependentes dos pedidos do empresa. A primeiro fase do fabri

cação era o desenvolvimento do produto, seguido do produção, que era o função mais 

importante, e, então, o marketing. As três funções eram mais independentes e não se 

apoiavam muito em relacionamentos operacionais próximos dos pessoas responsáveis 

pelo desenvolvimento, produção e vendas. 

3 . Processo contínuo: em que o importôncio de manter um mercado significava que o mor· 

keting era o atividade central e crítico . Os produtos eram impossíveis ou difíceis de estocar 

ou o capacidade de estocogem era muito limitado. O fluxo de produção era diretamente 

determinado pelo situação do mercado. A ênfase no conhecimento técnico era mais sobre 

como os produtos poderiam ser usados do que como eles poderiam ser feitos. 

Como muitas teorias organizacionais, a teoria de Woodward, também chamada deter
minismo recnol6gíco, representa interpretações posteriores à pesquisa, que, embora impor

tante, não pode ser considerada uma validação da Teoria Tecnológica. Por outro lado, a 



e o p í t u 1 o l 5 • A Teoria das Contingências • 335 G 
pesquisa falha em susten tar muitas hipóteses da Teoria Clássica de Administração, a que 

originalmente se determinou testar, e foi esse resultado que levou a pesquisa para uma 

interpre tação alternativa. 
Tunto a teoria con10 a pesquisa de Woodward forain apresentadas e1n três publica

ções in1portantes: Managemenc anel cechnology ( 1958), Industrial organizarion - iheory anel 
praciice (1965) e Industrial organizaiion - beha11ior anel conirol (1970). O livro de 1958 
é un1a breve e prelintinar versão do relatório de 1965. O livro de 1970 conté1n alguntas 

extensões teóricas, bem como estudos de casos adicionais, além de novas análises dos 

dados anter iores. 

As escalas para as quais as classificações de Woodward foram aplicadas variara1n suave
mente de 1958 para 1965, como 1nostrado no Quadro 15.1. 

QuAo•o 15. 1: Sistemas de clossificoçõo do lecnologio (original e revisado), de Joon Woodword. 

Sistema Woodward original 

1 

Sistema Woodward revisado 

1 11958l (1965) 

1 Produ5ão unitária e de ee9uenos lotes 1 

Produção de unidades simples Produção de unidades por 
oora oedidas das clientes exiaência das clientes 

Produção de unidades 

1 
Produção de protótipos 

1 tecnologicamente complexas 

Fabricação em estógios de Fabricação em estógios de 
arandes eauipamentos arandes equioamentos 

1 

Produção de pequenas quantidades 
1 

Produção de pequenas quantidades 
par pedidos das clientes 

1 Produsão em grande quantidade e em massa 
1 

Produção de grandes quantidades, Produção de grondes quontidodes 
tipa linho de montagem em linhos de montagem 

1 Produ~ão em mosso 11 Produsõo em mosso 1 

1 Produ5ão em erocesso 1 

Produção de processo de Produção intermitente de 'quimicos' 
1químicos' em lotes em plantas multiprodutivos 

Produção em fluxo contínuo de Produção em fluxo contínuo de líquidos, 
líauidos, gases e formos sólidos aases e substãncias cristalinos 

1 
Sistemas combinados 

1 

Produção de componentes em grandes Produção de componentes padronizados em 
lotes, montados em seguido, grandes lotes, montados em seguido, 

de modo diverso de modo diverso 

Produção de processo combinado Produção de processo de substãncias 
com a preporoçõo de um produto cristalinos, subseqüentemente preporodos 

poro vendo em gronde quontidode ou poro vendo por métodos podronizodos 
métodos de produção em massa de orodução 
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Certos efeitos da tecno logia sobre as organizações são função direta da crescente 

cornplexidade. Desse modo, à tnedida que se move na escala de produção unitária para 

processo de produção en1 grande quantidade, se ria de esperar que o nútnero de níveis 
de administradores aumentasse, de 1nodo sen1elhante à atnpl itude de controle do exe· 

cutivo-chefe. 

Espera-se que a amplitude de controle, na média administração, ditninua com o cresci-

1nento da cornplexidade tecnológica. Os custos da rnâo-de-obra deverian1 ser relativainente 

n1ais baixos e a proporção do pessoal gerencial tnais alta nas etnpresas de produção ern 

processo. 

O trabalho de produção direta é a fonte predorninante de ernprego nas empresas de 
produção unitária e de pequenos lotes. 

A hipótese básica da Teoria Tecnológica de \X/oodward é que as e1npresas que 1nais se 

aproximatn da estrutura adequada para suas tecnologias deveriain ser as de maior sucesso. 

O sucesso é fu nção de uma adequada adaptação tecnologia-estn<Ctt.ra, que pode ser cons

cicnten1ente planejada para se tornar produção de grande quantidade e etn rnassa, o que 

pode ocorrer de tnodo espontâneo (ainda que lentamente) em tnuitos casos. O sucesso 

nos processos de produção intennediários da tecnologia está associado cotn un1 sisten1a 
mecanístico. 

O trabalho de Perrow 

Tecnologia e estrutura 

Os estudos de \Xloodward foram expandidos por Charles Perrow, um teórico de organi · 

zações, com treinarnento em sociologia, que charnou a atenção para duas d imensões itnpor· 

tantes da tecnologia: 

1. se o tarefo do trabalho é previsível ou variável; 

2. se o tecnologia pode ser onolisodo. 

A variabilidade refere-se ao n(unero de casos excepcionais ou itnprevisíveis e à extensão 

em que os proble1nas são conhecidos. Utn siste1na de produção em massa provavehnente tetn 

pouquíssin1as exceções ou in1previsibilidades. Por outro lado, un1 projetista de uma gama va

riada e ampla de roupas poderia ter 1nuiros casos de excepcionalidades ou itnprevisibiliclades. 

A análise da tecnologia refere-se à tnedida em que as atividades são des1ne1nbradas e 

altatnente específicas e à extensão etn que os problemas podem ser resolvidos de maneira 

conhecida ou pelo uso dos procedirnentos de rotina. A combinação das duas d imensões 

propicia utn contim1um de tecnologia rotineira => não rotineira. 
Cotn tecnologia não rotineira existe grande nútnero de casos excepcionais envolvendo 

dificuldades e variada solução de problemas. A classificação de cada ripo de tecnologia 
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refere-se a urna estrutura particular de organização. Perrow sugere que a classificação das 

organizações pela sua tecnologia e previsibilidade das tarefas do t rabalho conduzirá a urna 

predição da forn1a de estrutura mais eficaz e conveniente. 
Variáveis corno discrição e poder dos subgrupos e a base da coordenação e da inte rde

pendência dos grupos resulta1n do uso de diferentes tecnologias. 

Na organização de tipo rotineiro há um rnínin10 de critério (discrição), tanto nos níveis 

tecnológicos quanto nos supervisionais, n1as o poder do 1úvel gerencial n1édio é alto; a coor

denação é baseada e m planejainento, e é provável que haja pouca interdependência entre 

os dois grupos. Essa configuração aborda uma estrutura burocrática. 

E1n uma organização de tipo não ro1.ineiro existe um alto nível de discrição, e o poder está 
distribuído entre os níveis tecnológicos e supervisionais. Alé1n disso, a coordenação é reali

zada por rneio do feedback e existe alta interdependência do grupo. Esse rnodelo se parece 

co1n urna estrutura orgânica. 

Usando o conceito cognitivo de tecnologia, Perrow coloca as organizações e m várias 

posições de u1n espaço criado pelas duas variáveis - o número de exceções e a habilidade de 
análise da tecnologia. A Figura 15.3 resu1ne os resultados e indica qual dos quatro quadrantes 

conté1n cada tipo de organização. As duas di1nensões tende1n a estar relativainente correla
cionadas de maneira posit iva.4 

F1GURA 1 S 3· Relações entre os voróve's prev'sºb'l'dode e onól'se do tecnolog'o de Perrow • • 1 1 1 1 1 1 1 1 . 
-

ci: -~ .. o Tecnologia de engenharia Tecnologia rotineira .. a .. .. 
o E ., o ., .. ..., z .a E a (Máquinas sob encomendo; (Manufaturo de u .. ... o ., ·--.. .. ..., a consultoria de pesquiso} produtos-podróo; produçõo 
ci: Q. o e .. a. a em massa mecanizada} Q o ... 
"' -.. 
·ci: z .. 
ci: .. ., 

Tecnologia não rotineira Tecnologia artesanal a .. .. ... E o Q 
.!! E ..., ... ., a 

Q .a ..., .. (Manufaturo de sistemas (Fobricoçóo de um produto com-
ci: o o= .. a. a de combustível nuclear; pleto, diversas vezes; trabalhos Q a. e - "' ,g o .. planejamento estratégico) de projeto e propogondo) - O e CD 
ci: 
:z: 

( Muitas exceções ) ( Poucas exceções ) 

PREVISIBILIDADE DO TRABALHO 
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Os sistemas de Burns e Stalker 

Ambiente e estrutura 

Os estudiosos Tom Burns, sociólogo, e George M. Stalker, psicólogo, an1bos nascidos na 

Inglaterra, examinaram 20 empresas britânicas e escocesas na atividade industrial, nos anos 

60.5 Para suas conclusões, e les conrarain con1 entrevistas estruturadas com executivos e 

assessores das empresas estudadas. 

Eles analisarain os efeitos do ambiente externo sobre o padrão de adn1inistração e de

se1npenho econômico daquelas en1presas. A partir do exan1e das 'condições' nas quais as 
en1presas operava1n, Burns e Stalker diferenciaram cinco t ipos de ainbientes, variando des

de esrável a menos previsível (instável) . 
Eles definirain rambé1n dois sisre1nas opostos de prârica e estrutura ad1ninistrativa: o sis

tema mecanísrico e o sistema orgânico. Esses sistemas rcpresentain os pólos ex treinos da forma 

que podcria1n ton1ar quando adaptados a 1nudanças técn icas e comercia is. Burns e Srnlkcr 

sugeriran1 que os dois t ipos de sistema representava1n uma fonna ' racional' de organização 
que poderia ser criada e n1antida explícita e deliberadainente para fazer uso dos recursos 

hu1nanos da forma 1nais eficiente, de acordo con1 as c ircunstâncias da organização. 

Estruturas mecanísticas e orgânicas 

As incertezas do ambiente são Ílnportantcs para o projeto organizacional, porque o grau 

de incerteza afeta a in tensidade con1 a qual as atividades das tarefas cm si pode1n ser pré

planejadas ou estruturadas. Quanto n1ais previsíveis e certos os insu1nos, 1naior a oportuni

dade de estruturar as atividades da organização. Sob tais condições, as estruturas mecanísri

cas podem funcionar de n1aneira eficaz. Tanto quanto os insurnos estejam 1nenos certos ou 
previsíveis, as atividades se rornam mais d ifíceis de especificar a p1·iori. Nessas condições, as 

esinituras orgânicas pode1n ser 1nais adequadas. 

A característica mais evidente da organitação mecanística é sua previsibilidade. Na consi

deração exrretna, cada tarefa é pré-planejada, e a quantidade e a qualidade do desempenho 

das tarefas são fortemente reguladas. Um sistema alta1ncnte especializado de papéis, de rela

ciona1nentos subord inados e Lm1 claro sisten1a de recon1pensas co1npletam essa estabilidade. 

Modelos meconísticos descrevem o luncionomento das 

organizoções como o de uma máquina, para o alca nce 

de seus ob jetivos e meios, de maneiro eficaz. 

As seguintes características específicas descrevem a organização com estrutura 1ne

canística: 
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li> o extensão dos cargos é estreito, provocando especialização dos empregados; 

li> os torefos são mu ito bem definidos por regras e procedimentos, de modo que um desem· 

penha-padrão é olconçodo; 

li> os responsabilidades são claros, e os pessoas sobem o que é esperado delas; 

li> uma cloro hierarquia de autoridade existe poro controlar e coordenar o trabalho dos 

especialistas; todos sobem o quem se reportar; 

li> os empregados são selecionados com base em suas habilidades poro fazer o trabalho 

requerido, e não com base em seus atributos pessoais; 

li> os empregados se relacionam somente em base oficial, isto é, profissionalmente. 

O tern10 'burocracia' ten1 sido usado para descrever l11na estru tura 1necanís tica 
ideal. As o rganizações 1necanísricas estão em roda pa rte; bancos são o 1nelhor exe1n

plo, pela estrutura burocrática, pelos procedi1nentos específicos, pela clara hierarquia 

organizacional etc. Entretanto, é nutiro difícil encontra r no inundo real u1n siste1na 

con1ple tainenre 1necanísrico. As estru turas tnecanísticas foran1 a obsessão dos escri

tores do passado nos projetos das organizações, a assi1n chamada Escola C lássica do 

pensamento organizacional. 

A estrutura orgânica se estabelece como oposição à estrutura mecanística. O tenno 'orgâ
nico' implica a qualidade de lluidez, mais de un1 organis1no vivo do que de u1na máquina. 

Modelos orgânicos descrevem o funcionamento dos 

organizações, poro alcance de seus objetivos e meios, pelo 

procuro do maximização do satisfação, flexibilidade e 

desenvolvimento do potencial humano. 

A organização orgânica é llexível às dernandas da 1nudança ainbiental, porque enco

raja a mais grandiosa utilização das capacidades dos indivíduos. Os adm.inistradores são 

esti1nulados a adotar práticas que valoriza1n a 1notivação humana, a to1.nada de decisão e a 

responsabilidade dos funcionários. 

As características específicas que descreve1n a organização com estrutura orgânica são: 

li> os corgos são amplamente definidos, permitindo umo largo voriedode de torefos; 

li> os tarefas não são governados por regras, padrões ou procedimentos; 

li> os responsabilidades sõo de a lgum modo ambíguos, e freqüentemente uma equipe divide 

o responsabilidade pelos resultados; 

li> o hierarquia de autoridade pode existir, mos é comumenle possodo por cimo ou ignorado no 

interesse dos pessoas que lenham o conhecimento poro resolver um problema particular; 

li> existe dificuldade de ligor recompensas ao desempenho, por isso é dado pouco ênfase 

oos sistemas formais de premiação; 



O 340 • Teorias da administração 

.. os empregados são selecionados com base tanto nos critérios objetivas como nos intangíveis; 

.. os empregados relocionom·se tonto informal como oficialmente, e os relacionamentos 

sociais cumprem uma porte importante do vida organizacional. 

As estruturas orgânicas são vistas con10 u1na oposição às estruturas mecanísticas, pelas 

considerações das caracreríscicas de an1bas. Nas estruturas orgânicas, os funcionários po

dem se auto-orientar, 1nais do que sere1n controlados por un1 siste1na formal elaborado. As 

estru turas orgânicas são 1nais co1n ln1s em pequenas companhias de eletrônicos, por exen1-

plo, do que poderiam ser em bancos, por causa das regulainentações, dos procedin1entos e 

dos controles. 

O contraste entre estruturas 1necanísticas e orgânicas e sua adequação para diferentes 

condições a1nbientais6 estão ilustrados na Figura 15.4. 

Os estudos de Lawrence e Lorsch 

An1biente e estrutura 

Paul R. Lawrence (1922-) e Jay W. Lorsch {1932-), an1bos professores da Harvard Bu

siness School, investigara1n a relação entre as características estruturais das organizações 

f tGURA 1 S.4: Característicos e cond ições poro estruturas meconísticos e orgânicos. 

-

(..,,._~~-~~~~~~-b_trutu~-~-s ~~~~~~~~) 
(,~~~~~-M~ec_a_n_í_~_ic_ª~~~~;) (,~~~~-º~rg_ã_n_i_cª~~~~~~;) 

.. Cargos ~ilos em conteúdo 

.. Muitas regras e procedimentos 

.. Claras responsabilidades 

• Hierarquia 
,. Sistemas objetivos de recompensas 

.. Critérios objetivos de seleção 

.. Oficial e impessoal 

.. Tareias e metas conhecidas 

.. Tarefas divisíveis 

• Desempenho por medidas objetivos 
.. Empregados responsivos e 

recompensas monetórios 
11>- Autoridade aceito como legítima 

.. Cargos amplamente definidos 

• Poucos regras e procedimentos 

.. Responsabilidades ambíguas 

• Sistemas subjetivos de recompensas 
.. Sistemas subjetivos de seleção 
.. Informal e pessoal 

.. Tarefas e meios vagos 

... T arefos indivisíveis 

.. Desempenho por medidos subjetivas 

.. Empregados motivados por 
necessidades complexos 

.. Autoridade desafiada 
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con1plexas e as condições do mnbience que essas organizações enfrentam. A questão básica 

do escudo foi : "O que a organização faz para lidar com as diversas condições económicas e 

de mercado?" 
A fün de descobrir respostas a essa questão, Lawrence e Lorsch fizerain um estudo co1n

parativo de organizações concorrentes: seis na área de plásticos, duas no setor de contêineres 

e duas no ramo de alimentos. Na área de plásticos, a característica competitiva dominante 

era o desenvolvunenro de produtos e processos novos ou revisados. Nos negócios de con

têineres, as condições da atividade era1n mais estáveis em todas as situações do a1nbiente, 

enquanto na atividade de ali1nentos as partes de mercado e científicas do ambiente ermn 

menos estáveis. Entretanto, as inovações de produto eran1 completamente estáveis. 
Para coletar as informações do li.1nciona1nento interno da organização, Lawrence e Lorsch 

usaran1 questionários e entrevistas coin 30 e 50 gerentes de tlivel n1édio e alto de cada organi

zação; essas informações, entretanto, só foram selecionadas entre os altos executivos de cada 

organização. 

As estruturas internas das e1npresas forain analisadas e1n tennos de diferenciação e de inte
gração. A diferenciação descreve "·as diferenças na orientação cognitiva e emocional, entre os 

administradores (gerentes) em diversos departainentos funcionais" e refere-se a: 

.. orientação de metas dos gerentes, por exemplo, õ medido que o otençõo estó 

focado nos meios particulares do departamento; 

.. orientação de tempo dos gerentes e relações com aspectos do ambiente 
com os quais estão ligados, por exemplo, horizontes de longo ou curto prazo e 

problemas que requerem soluções imediatos; 

.. relações interpessoais dos gerentes com outros membros, por exemplo, um 

estilo gerencial baseado no preocupação com o tarefo ou no preocupoçõo com o relacio

namento dos pessoas; 

.. formalidade da estrutura, por exemplo, o extensõo do projeto meconístico ou do 

projeto orgânico do orgonizoçõo. 

A iruegração descreve "a qualidade do estado de colaboração que existe entre os depar

tamentos, dos quais é exigido alcançar unidade de esforço para atender às demandas do 

an1biente". É o grau de coordenação e cooperação e ntre departamentos diferentes, con1 

ta refas interdependentes. 

A visão de integração de Lawrence e Lorsch não procurou minin1izar as diferenças entre 

departainentos. Isso foi o reconheci1nento de que departamentos diferentes poderiain ter 
suas próprias formas distintas de estruturas, de acordo co1n a natureza de suas tarefas, e do 

uso de dispositivos para coordenar as diversas perspectivas dos deparcainentos. 

Os depattainentos, por diversas razões, desenvolvem estruturas diferentes. Os estudos 

de Lawrence e Lorsch apoiaram essa hipótese, e eles encontraram uma clara diferenciação 

entre os departamentos de pesquisa, de produção e de vendas, como exposto aqui: 
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... pesquisa : estava mais relacionado com o visão de longo prazo e enfrentava pressões 

por novos idéias e inovação de produto; o departamento operava em um ambiente dinâ

mico e científico, e tinha o estrutura menos burocrática; 

... p rodu çã o: estava mais relacionada com o 'aqui e agora', problemas de curto prazo 

como controle do qualidade e manutenção de preços de entrego; o departamento opero· 

va em um ambiente técnico, regularmente estável e tinha o estrutura mais burocrático; 

... vendas: estava entre o pesquisa e a produção; o departamento estava interessado em 

acompanhar a produção e tinha um ambiente de mercado moderadamente estável. 

A Figura 15.5 ilustra o 1nodelo de desenho organizacional de Lawrence e Lorsch.7 

As duas empresas de maior sucesso foram aquelas com o 

mais alto grou de integração e estavam também dentre 

as mais altamente diferenciadas. 

FtGURA 15.5: Modelo de desenho organizacional de Lawrence e lorsch. -----------. 
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O estudo de Chandler 

Estratégia e estrutura 

U1n estudo clássico conduzido por Alfred D. Chandler (1918-2007), professor norce

an1ericano, de Harvard, tarnbé1n teve iinplicações na ad1ninistração de contingência. O 

objetivo de seu estudo e ra testar a rese de que a estrutura da organização segue a estratégia 

gerencial. En1bora Chandler tivesse visitado bo1n nú1nero de grandes e1npresas, ele fez un1a 

análise profl1nda de apenas quatro grandes e1npresas norte•a1nericanas de negócios: Du· 

Pont, General Motors, Standard Oil (Nova Jersey) e Sears-Roebuck.8 

Os dados fora1n obtidos dos registros internos das empresas, correspondências, relatórios e 
entrevistas com os executivos que realinente participaram nas 1nudanças. Cada e1npresa desen

volveu eventuahnente wna estrurura de organização descentralizada, n1as por razões diferentes. 

As quatro e1npresas desenvolvera1n o seguinte: 

1. A DuPont passou de uma estruturo centralizado poro uma descentralizado. A descentralização 

foi necessário para acomodar uma estratégia administrativa de diversificaçãa de produto. 

2 . A General Motors (GM), nos onos iniciais de suo existência, opresentovo falto de controle 

centralizado sobre diversos produtos e funções, condição atribuído ao estilo autoritário de 

administração do fundador W illiam C. Duront. Em 1920, a GM mudou para o plano de 

organização de A lfred P. Sloan, o quol estabelecia controle centrolizodo sobre operações 

descentralizados; essa estratégia fez a GM se reerguer e foi o fator de maior contribuição 

para seu subseqüente sucesso. 

3. A Standard O il teve outro experiência. Enfrentou muitos dos mesmos problemas do Du· 

Pont e do GM, mos se movimentou em direção à descentral ização sobre uma bose não 

sistemática, e de modo gradativo. Elo diferiu dos outras empresas estudadas por Chandler 

porque sua eventual estrutura descentralizado não era o resultado de uma forte e imediata 

mudança no política geral. Entretanto, ainda de acordo com o tese de Chandler, uma 

estratégia de odministroção precedeu os mudonços poro o descentrolizoção. 

4 . A Seors-Roebuck experimentou oindo um outro modelo. A empresa começou com umo es· 

truturo descentrol izodo, o que se mostrou molsucedido por couso dos conois de autorida

de e comunicação não doras e do plonejomento geral inadequado. Em seguido, a Seors 

tentou umo estruturo oltomente centralizada, mas que também se mostrou inadequada (e 

nõo funcional). Gradativamente, o empresa evoluiu na volta da estrutura descentralizada 

com muito sucesso. Como nos outros cosas, a estratégia administrativo precedeu o even

tual estruturo descentralizado na Seors-Roebuck. 

E1nbora o estudo tenha basica1nente se referido ao re lacionamento entre estratégia e 
estrutura, Chandler deixa claro que algumas estratégias e estruturas resultantes são mais 

eficazes do que outras, dependendo da situação. Ele observou que: 
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Ta1uo quanto uma empresa pertença a uma atividade cm que os mercados, as fontes de ma

térias-primas e os processos de produção permaneçam relativamente consra1ues, poucas 

decisões empreendedoras teriam que ser tomadas. Em sicuações cais que uma fraqueza da 

organização não seja crítica, mas em que a tecnologia, os mercados e as fontes de suprimento 

estejam mudando rapidamente, os defeitos dessas estruniras se tornam mais evidentes. 

E1n outras palavras, o relaciona1nento de contingência seria se--enuio, co1no já descrito 

antes. Se a organização opera em u1n ambiente relativa1nente d inâinico e específico (concor· 

rência, clientes e fornecedores), enulo un1a estrutura flexível de organização seria mais eficaz. 

Alé1n dessas variáveis independentes ambientais externas especificas, Chandler reco

nheceu variáveis a111bientais internas, con10 expansão rerritorial, diversificação de produto 

e taxa de cresci1n ento, co1no eletnentos que afetatn a estratégia e a estrutura d as einpresas 

que ele estudou. 

Os estudos da Universidade de Aston 

Estrutura e tamanho 

O tamanho de tuna organização te111 implicações óbvias para o desenho de sua estrutura. 

E1n toda e qualquer pequena organização existe pouca necessidade de U1na estrutura fonnal. 

No entanto, com o aumento do tamanho e dos problemas associados com a execução do 

trabalho das atividades ad1ninistrativas, a organização pode se r dividida e1n departa1ncnros 

ou en1 subun idades semi-autônon1as, ou ainda e1n organizações de negócios de diferentes 

tipos de atividades. En1 organizações n1aiores, existe a probabilidade de relações mais fonna· 

lizadas e de u111 1naior uso de regras e procedhnenros padronizados. 

Os teóricos, ao longo dos anos, têm estalx:lecido u1na ligação enrre tain anho e algumas 

características das organizações. Funda1nenralmente, eles t irarain sua inspiração da buro

cracia ide'11 de Max \Xleber e ap0iara1n a influência do tainanho nas caracte rísticas burocrá

ticas de formalização, especialização, /Jadronização e centralização: 

I> formalização: o nível de documentoçõo escrito no orgonizoçõo; 

I> especialização: o grou em que os torefos orgonizocionois sõo divididos em corgos 

distintos; 

I> padronização: olé que ponto os otividodes similores de trobolho sõo reolizodos de 

maneiro uniforme; 

I> centralização: o nível hierárquico em que os tomados de decisão sõo feitos. 

Os pesquisadores estavam interessados em questões como: 

1. As orgonizoções deveriam ser mois burocrotizodos à medido que crescem? 

2. As carocterísticos burocráticos são mois odequodos poro que tamanhos de orgonizoções? 
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Estudos como os desenvolvidos pela Universidade de Aston, em Birmingham, na Ingla

te rra -cuja equipe de pesquisa e ra formada por David Hickson, Derek Pugh e outros, que 

an1pliara1n os trabalhos de Joan Woodward -, sugerem que o tan1anho ten1 itnportantes 
implicações para o desenho organizacional. O tainanho explica 1nelhor 1nuitas das caracte

rísticas da estrutu ra da organização, por exe1nplo, a i1nportãncia da padronização por 1neio 

de regras e proceclimenros, como mecanismo para coordenação e111 organizações 1naiores. 

O tarnanho, entretanto, não é uma variãvel sitnples. É u1na variãvel que pode ser defi

nida e 1nedida de d iferentes maneiras, embora a indicação 1nais conn1111 de tamanho seja 

o nú1nero de pessoas e1npregadas pela organização. Há um proble1na de diferenciação dos 

efeitos do tamanho de outras variáveis organizacionais. E existe evidência confli tante sobre 

a relação entre tamanho e estrutu ra e a operação da organização. 
O grupo de Asron observou que Woodward não incluiu empresas de serviços na amos

tra estudada. As c1npresas de serviços foram caracterizadas pela produção e pelo consurno 

simultâneos e pelo fato de o produto/serviço não poder ser estocado, como no transporte 

aéreo, e1u que os passageiros viajan1 (consumo) quando os pilotos conduze1n o avião - a 

viage111 não pode ser 'estocada'. Isso é co1npleta1nente diferente dos sistemas de produção 

en1 lotes e contínuo, de Woodward. 

Un1a vez que o grupo de Aston considerou as e1upresas de serviços nos estudos, ele 
passou a 'medir' a tecnologia de modo diferente do que havia feito Woodward, incluindo 

três características da tecnologia pertinentes tanto a e1npresas de serviços con10 de ma

nufatura: 

1. automação dos equipamentos: o quantidade de atividade desempenhado pelos 

máquinas poro aquela desempenhado pelos pessoas; 

2. rigidez do fluxo de trabalho: o grau em que o seqüência de operações é fortemente 

interconectodo e inalterável; 

3. especificidade de avaliação: até que ponto o a tividade do fluxo de trabalho pode 

ser avaliado, utilizando-se medições precisos e quantificáveis, em oposiçõo às avaliações 

subjetivos dos gerentes. 

Os estudiosos de Aston descobriran1 que as t rês características estavam fortemente rela

cionadas. Assim, eles estabeleceram uma variável única, denominada il'llegração do fluxo de 
trabalho, que é a soma das três variáveis originais. 

A pontuação da itltegração do fluxo de trabalho é se1nelhante aos esquemas de classi

ficação de tecnologia de Woodward; à 1nedida que a sofisticação da tecnologia au1nenta, o 

mesmo ocorre com a integração do fluxo de trabalho. Assim, as tecnologias da produção 

unitá ria e de pequenos lotes têm baixa pontuação de integração do fluxo de trabalho, en

quanto as tecnologias de produção contínua tê1n alta pontuação nessa variável; as tecno

logias de produção e1n grande quantidade e e1n massa têm pontuações intermediárias na 

integração do fluxo de trabalho. 
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Os escudos de Aston concluíram que as empresas de serviços cinhan1 u1n nível de tecno
logia mais baixo do que as e1npresas de manufatura. Aquelas era1n caracterizadas p0r menos 
auto1nação, menor rigidez do Auxo de trabalho e menos medições precisas do que as con
trapartes 1nanufatureiras. 

Do 1nes1no 1nodo que Woodward, a equipe de Aston descobriu que a esrrurura admi-
, 

nistrativa estava relacionada à tecnologia. A medida que a integração do fluxo de trabalho 
aumentava, tainbé1n aun1entavam as características burocráticas (fonnalização, especializa
ção, padronização dos procedimentos e cencralização/descentralização). Entretanto, a pro
porção de supervisão diminuía co1n o aumento da integração do Auxo de trabalho. 

Diferentemente de Woodward, que só pesquisou empresas 

pequenas, a equipe de Astan concluiu que a tecnologia é somente 

um dos fatores que influencia a estrutura administrativa. 

Os estudiosos observaram que a tecnologia afeta os aspectos da estrutura ad1ninistrativa 
que estão próximos do fluxo de trabalho. E1n organizações pequenas, co1no as estudadas 
por \Xfoodward, a estrutura geral será mais influenciada pela tecnologia; entretanto, e1n 
organizações grandes, o tainanho se torna fator crítico na detenninação do nível de buro
cracia. Isso é semelhante aos argumentos dos teóricos do 'tan1anho' em relação ao nível da 
estrutura. 

Os resultados de inú1neros estudos sobre a relação entre o tainanho de unidades organi
zacionais e atitudes individuais e comportamentos (Ly1nan W Porter, Edward E. Lawler e J. 
Richard Hackman, no livro Behavior in organizations, de 1975) mostrara1n que nas grandes 
unidades parecia haver un1a clara relação negativa entre satisfação no trabalho, absenteís
mo e rotatividade de pessoal. 

Para Porter, o peso da evidência parecia trazer um forte indício contra unidades de grande 
tamanho, tanto do ponto de vista dos indivíduos quanto do ponto de vista da organização. 

Jolu1 Clúld,9 e1n lUn estudo de 1988 relativo aos efeitos do tainanho sobre o crescitnenro e o 
dese1npcnho econô1nico, reconhece a tendência de o crescitnento de tamanho estar associado 
co1n o cresci1nento da burocracia. Ele argu1nenta que, quanto 1nais burocratizadas, as org<iniza
ções n1aiores desempenhain 1nelhor do que as n1enos burocratizadas, confonne pode ser visto na 
Figura 15.6. 

Child argu1nenta que as organizações grandes (aquelas co1n 2 1nil empregados ou 
mais), mais lucrativas e de 1nais rápido cresci1nento desenvolverain o tipo de adn1inistra
ção burocrática. Quanto maior a organização, 1naior a associação entre 1nais burocracia 
e dese1npenho superior. 

Do outro lado da escala, entre as pequenas empresas (aquelas com cerca de 150 empre
gados), os melhores desempenhos estão com as organizações ad1ninistradas de n1odo muito 
pouco formal. 
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FtGURA 15.6 : Reloçõo entre tomonho e nível de burocrotizoçõo dos orgonizoções. 
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Desenho organizacional 
O desenho organizacional é funda1nentahnente unu1 consideração sobre a detenninação 

da estn,ru1·a da organização. Tipican1ente, a estrutura é representada no organograma. 

Fonnalmente, podem ser identificados quatro componentes principais da estrutura das 

organizações: 

1. alocação de responsabilidades e de tarefas poro os indivíduos e departamentos; 

2. relacionamento de subordinação dentre os níveis de hierarquia e o amplitude de 

controle dos gerentes e supervisores; 

3. agrupamento dos individuas em departamentos e destes no que se considero o 

organização como um todo; 

4. mecanismos de coordenação e de integração dos esforços no realização dos 

atividades orgonizociono is. 

Visto da perspectiva do desenho organizacional, t.nna organização é on1a 'pirãinide' de 
relações superior-subordinado, pirâmide esta que se refere à liierarquia. Quanto mais alta a 

hierarquia departa1nenral ou ind ividual, 1nais alta sua autoridade. As organizações pode1n 

ser altas ou planas, dependendo do número de níveis na hierarquia: quanto maior o número 

de níveis, 1nais alta é a organização. A estrutura da organização tmnbé1n determina a a1npli

tude de controle de um gerente. 
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Amplic11de de controle é o nú1nero de subordinados imediatos que un1 gerente (ou super

visor) coordena. Em organizações planas, a ainplitude de controle é extensa, enquanto nas 

organizações altas a a1nplitude é estreita. 

O desenho organizacional refere-se ao processo de determinar 

o formo organizacional apropriado, servindo como base do 

deportomentolizoção e do coordenação. 

Esse processo é baseado em três aspectos principais: 

1. o desenho organizacional é um fator crítico para o sucesso de longo praz:o de 

uma organ ização; 

2. o desenho organizacional é um processo contínuo, que se a ltera pelas mudan
ças do ambiente; 

3 . o desenho organizacional não é universalizado, isto é, não existem projetos universal
mente aplicáveis, posto que cada projeto depende do contexto de cada organização. 

Por causa de seu impacto no desempenho de longo prazo da organização, o desenho é 

considerado uma das funções mais i1nportantes de qualquer ad1ninistração. Deve-se notar 

que, nos níve is 1nais baixos, a estrutura organizacional é, 1nuito provavelmente, controlada 
pela tecnologia, enquanto que do ponto de vista do 'diretor' a estru tura vai ser ditada pelas 

considerações ambienrais e estratégicas. 

Tipos de organizações 

Ao longo dos tempos, as organizações tê1n tido nluitas forn1as de estruturação, e elas 

depende1n da atividade, das condições do nlercado e do tipo de controle da adn1inistração. 

Basicamente, as organizações são classificadas, de acordo con1 sua estrutura ou departa

mentalização, em orgcmi<:ações f~mcionaL1, organizações diviSÍ011(1ÍS e organi.zações rnairiciais. 

Organizações funcionais 

As organizações funcionais são altamente centralizadas. Seu mecanisrno básico de coorde

nação é a hierarquia dos níveis, e as cabeças fu ncionais são inerentemente dependentes de 

tuna cabeça central, para a coordenação de seu trabalho. 

O nível 1nais alto da administração é responsável pela direção estratégica e pela coorde

nação das operações; a administração média é responsável pela operação da organização. 

Os níveis 1nais baixos conduzern as atividades operacionais da organização, a qual se vale 

dos benefícios da especia/izaç<io e da paclronização para alcançar a eficiência. 
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A organização funcional (ou estruturada funcionalmente) é adequada para companhias 

que operam etn uma atividade sitnples ou lidatn coin poucos produtos, funcionando etn lllll 

a1nbiente relativamente estável. Se o an1biente pennanecer estável e as tarefas puderem ser 
padronizadas, a organização poderia ser controlada por essa fonna de estrutura. 

Entretanto, u1na organização funcional está associada a algu1nas desvantagens, como: a 

responsabilidade por toda a coordenação está no topo da organização; quando o ambiente 
se torna instável ou quando as linhas de produto proliferatn, a alta adtninistração torna-se 

sobrecarregada coin decisões e pressões de coordenação. 
A Figura 15. 7 ilustra uma organização funcional. 

O rganizações divisionais 

À n1edida que as organizações co1neça1n a estender suas linhas de produtos, a organiza
ção funcional cria problemas de coordenação para a alra administração. Vista de ci1na, na 

organização divisional, a base da departamentalização são os grupos de clientes ou as linhas 
de supri1nento de produtos para os grupos de clientes. 

A alta administração supervisiona os gerentes divisionais; esses gerentes são responsá
veis pelo dese1npenho geral de suas respectivas divisões. Nas organizações divisionais, a estru
tura de cada divisão geralmente se parece con1 a da organização funcional e é constituída de 

departamentos con10 produção, marketing, contabilidade, finanças e de pessoal. Para cada 
linha de produto, todas as funções necessárias são agrupadas dentro de divisões, e o gerente 

divisional te1n autoridade e responsabilidade por todas essas funções. 

FIGURA 1 5.7: Exemplo (porciol) de umo orgonizoçõo funcíonol. 
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A forma de divisional ização, popularizada pela General Motors, é tambéin chamada 

deparum1en1a/ização /JOr produto. 
E1n uma forn1a divisional, a alta adnünistração é aliviada de algumas funções de coorde

nação pela descentralização de tais funções para os gerentes d ivisionais. 
A coordenação de funções dencro de cada linha de produto é delegada a gerentes 

divisionais; os n íve is n1ais altos são responsáveis pela fu nção estratégica da coorde

nação en tre as divisões. A padronização dentro das linhas de produtos não é neces

sária. A o rganização pode perder alguns dos benefícios da especia lização da estrutura 

funciona l, un1a vez q ue as diversas div isões pode1n duplicar algun1as das funções da 

organização. 
Cada d ivisão é, mais ou menos, uma unidade autocontida, incorporando a 1naioria das 

funções necessárias para sua respectiva linha de produtos: os e1npregados tenden1 a se iden

tificar con1 sua lit1ha de produção mais do que con1 suas funções. 

Em u1na visão única, uma estrutura divisional é u1na inovação criada para tratar con1 

produtos e, assim, a diversidade do mercado. A estrutura divisional se aplica melhor e1n 

grandes organizações, que têm 1n(1ltiplas linhas de produtos ou serviços e pessoal suficiente 

para separar as unidades funcionais. O que a estrutura divisional ganha e1n responsabilidade 

de mercado, perde em eficiência. Assiin, a organização pode perder as vancagens da econo
mia de escala. A Figura 15.8 mostra tuna organização divisiona l. 

FIGURA 15 8• E emplo {porc'ol) de mo orgo · oç·o d ' · 'onol • • X 1 u ntz o IVISI . 
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Organizações n1atriciais 

Nas (1lt in1as décadas, muitas organizações vêm lutando contra a pressão dual da res· 

ponsabilidade de rnercado e da eficiência de operações. A esrrutura funcional otimiza a 

eficiência, enquanto a estrutura divisional é mais responsiva ao rnercado. Em um esíorço 

de colher as vantagens das duas estruturas, n1uitas ernpresas de negócios adotararn outra 

inovação institucional, chan1ada forma matricial de organização (ou hfbrida, de acordo con1 

alguns autores) . 

A característica mais notável da organização matricial é que tanto a estrutura do produto 

con10 a estrutura funcional são in1plernentadas sin1ulcanearnente. A organização matricial 
é norn1alrnente i1nplernentada na cúpula da organização. De rnodo sen1elhante às outras 

forrnas de estrutura, na íorrna matricial alguns empregados têrn dois cheíes, o que contraria 

alguns princípios da administração clássica (unidade de cornando, hierarquia linear etc.). 

Existern duas estruturas de co1nando: uma segue a estrutura funcional, e a outra , a 

es trutura d ivis ional. A a lta adrninistração é a cabeça das duas estnituras e concentra 

a responsabilidade coordenativa da manutenção do balanceamento do poder entre as 
duas estruturas . 

Se qualquer uma do1n inar o comando da estrutura, a matriz se tornará uma estrutura 

funcional ou un1a estrutura divisional, perdendo os be11efícios da forma 1narricial. Os chefes 

matriciais no exercido da função (tanto na estrutura funcional corno na divisional) não 

tê1n controle completo de seus subordinados. Eles devcrn trabalhar entre si para delinear 

atividades sobre as qua is ambas as partes são resp0ns~veis. 

Os chefes tambérn devem colaborar corn re lação a assuntos corno revisão de desem· 
penho, promoções e aumentos de salário, urna vez que os funcionários se reportarn a dois 

chefes. As atividades rnatriciais das chefias requerem te1npo, cornunicação, paciência e ha

bilidade no trabalho corn pessoas. 

A organização rnarricial não se parece corn urna pirântide porque existern duas bases de 

departamentalização operando sirnultanean1ente. As exigências conflitantes da estru tura 

dual de autoridade são resolvidas nos níveis de chefia da rnatriz, urna vez que os geren tes 

não estão sobrecarregados co1n decisões; isso requer urna grande quantidade de reuniões e 

esforço de comunicação. A Figura 15.9 rnostra um exernplo de organização rnatricial. 'º 
Ao longo dos anos, as organizações têrn ernpregado os três rnodelos de desenho organi

zacional: funcional, divisional e rnatricial. Existem 1nuitas variações desses três modelos de 

desenho organizacional, que refletem os refina1nenros talhados para as necessidades únicas 

de organizações específicas . 
• 
E preciso destacar as recomendações quanto ao projeto estrutural errado de u1na orga-

nização, com as correspondentes conseqüências, feitas pelos estudiosos atuais. John Child, 
em seu livro Organization: a guide r.o problems and practice, destaca: 

Existe um número de problemas que geralmente marCllm a organização que se esforça (e se de

bate), que mesmo nos melhores tempos são perigosos e que devem ser cuidados. Esses problemas 
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FIGURA 15 .9 : Exemplo (porcial) de uma organização matricial. 
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são: baixa motivação e moral, decisões inadequadas e fora de ccmpo, conflitos e foica de coorde

nação, acréscimos de cuscos e respostas pobres às novas oportunidades e mudanças externas. As 

deficiências estruturais podem provocar a exacerbação desses problemas. 11 

A eficácia de u1na estrutura organizacional deve considerar tanto os requisitos fonnais e 
tecnológicos corno os princípios de projeto, bem corno os fatores sociais, as necessidades e 
as demandas da parte humana da organização. A estrutura deveria ser projetada de modo a 
estabelecer urn balancearnento do sisten1a sociotécnico e encorajar a boa vontade de parti· 
cipação dos n1ernbros e o desernpenho eficaz da organização. 

O processo do desenho organizacional 

Alfred Chandler propiciou o primeiro conjunto de respostas à questão referente ao que 
conduz unia organização ao redesenho de sua estrutura. Sua contribuição ao campo do 
desenho organizacional pode ser constatada pela tese que resumidarnente estabelece: a es
h1lt11ra segue a estratégia, e o ti/>O n1ais c0tnplexo de estrutura é o 1·es1ilr.ado da c0t1Caw11açlio de 
diversas estratégias básicas. 

Chandler observou que, diante das mudanças tecnológicas, dernográficas e de 1nercados, as 
organizações refonnulara1n suas estratégias para desdobrar seus recursos rnais lucrativamente. 
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Na ausência de 1nudanças na estrutu ra administrativa, a nova estratégia se encontra 

co1n proble1nas administrativos durante a i1nple1nenração. Aparece uma ineficiência eco· 

nômica e o desen1penho organizacional cai . A organ ização então remodela sua estrutura 

ad1ninistrativa para adequação à nova estratégia. Isso capacita a e1upresa a recuperar seus 

níveis de lucratividade. Esse ciclo de eventos de Chandler está representado esque1natica

mente na Figura 15.10. 
Entretanto, a 1nudança estratégica sozinha não é suficiente para provocar rnudanças na 

esnutura; a 1nudança estra tégica deve ser acompanhada por />ressões de com/>etitiuidade. Isso 

significa que, tanto quanto as organizações reformulam suas estratégias, as pressões co1npe· 

tit ivas as colocan1 para empreender nu1danças estruturais. 

Chandler observou um esrágio inteligente de desenvolviinento de estra tégias. Além disso, 

ele postulou as estruturas que viriam co1n cada estágio de desenvolviinento da estratégia. 

Para Chandler, o ponto de partida de uma empresa era um empreendedor, e daí adviriani 

quatro estágios de crescin1ento: 

1. Expansão de volume: crescimento in icio!, que gero a necessidade de um 'escritório 

administrativo' que dê suporte oo empreendedor em olguns dos deveres administrativos. 

2. Expansão geográfica: segunda estógia, que toma lugar ó medida que as empresas 

decidem se instalar em outras localizações, a que leva à criaçõa de múltiplas unidades 

F tGURA 1S. 1 O: O modelo de estudos da mudança, de Chandler. 
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de campo com os mesmos funções e atividades. O escritório de deportomentolizoçõo 

funcional deve ser estabelecido poro trotar dos problemas de ligoçõo dos unidades, coar· 

denoçõo, especialização e padronização. 

3. Integração vertical: estóg io seguinte, em que o desenvolvimento de estratégias co

meço o ocorrer quando os empresas adquirem ou criam outros funções. A interdepen· 

dêncio entre os atividades conduz à formo de organização funcional, que se utilizo de 

previsõo, programação e técnicos de planejamento como mecanismos de coordenação 

administrativo . 

4 . Diversificação: estógio de crescimento que os empresas começam o perseguir quando 

se deslocam poro outros e novos atividades, empregando os recursos que possuem, à 

medido que seus mercados primórios declinam. A diversilicoçõo conduz o novos proble· 

mos no administração, como: ovolioçõo de mercados de produto e propostos alternativos 

de investimentos; o formo de organização funcional se torno inadequado poro trotar dos 

problemas de administração dos recursos diante do diversidade de mercado criado pelo 

diversificação, o que levo o umo 'estruturo multidivisionol'. 

Todas essas etapas, com suas respectivas estruturas organizacionais, estão representadas 

na Figura 15.11.12 

Nos anos posteriores aos estudos de Chandler (isto é, após 1962), duas grandes ex

pansões de suas idéias que se desenvolvera1n foram a fon11a de conglomerado e a expansão 
multinacional. 

FIGURA 1 S 11 · Estág'os de cresc'mento do estr turo orgon'zoc'onol de Chondler • • 1 1 u 1 1 
' . 
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A organização de conglomerado 

O trabalho de Chandler que enfatiza a relação entre estratégias e estrutura foi con1ple
tado no início dos anos 60. 

A organização de conglo1nerado refere-se à identificação de um modelo de organização 
liolding' como a estrutura adequada para a adnlinistração de diversificação de conglome

rado. Os estudiosos argu1ncntavan1 que as estru turas para as forn1as de diversificação e de 

conglo1nerado d iferiain basicainente no grau de descentralização. A estrutura de conglome

rado exige tun 1naior grau de descentral ização do que a estrutura de diversificação, co1no 

forma de administrar um maior grau de diversificação. Na fonna multidivisional de Chan
dler, o centro corporativo coordena ativa1nente a atividade d ivisional por 1neio da direção 

estratégica e de políticas corporativas. 

Ao contrário, na organização de conglomerado baseada no 1nodelo de organização hol

ding, todas as funções são colocadas na divisão, e os interesses da corporação são coordena

dos por meio de siste1nas adequados de reco1n pensas. 

A expansão multinacional 

A expansão n1t1ltinacional foi outra estratégia de crescin1en to não analisada por Chan

dler que també1n veio dos interesses dos estudiosos da adequação estratégia-estrutura. Os 

trabalhos desses estudiosos sugerem que o movimento dentro cios 1nercados internacionais 

traz consigo suas próprias estruturas imperativas. Embora a expansão internacional seja, 

de certo n1odo, silnilar à expansão geográfica, dadas as dife renças nos a1nbientes culturais, 

legais e econõ1nicos dos diversos países, a expansão internacional traz em seu rastro n1aior 

diversidade do que a expansão geográfica. 

A evolução da estrutura multinacional ocorre e1n estágios; no primeiro, as empresas 
fonna1n divisão inceniacional. Depois, ocorrem as penerrações internacionais, a divisão é 

dispersada e a e1npresa adota um produto 1nundial ou estrutura de área. A estrutura de 

produto é adotada quando existe urna alta diversidade de produtos; as d ivisões de área 

surgc1n quando a diversidade de produtos é baixa, mas existem diferenças significativas de 

áreas. Esse segundo estágio é chamado esc111tura global e, gen1ln1ente, aparece após um longo 
período de tempo. Por fiin, as empresas se defrontam com pressões tanto de produto con10 

de diversidade geográfica e co1neçain a adorar estruturas matriciais. 
Ao longo do te1npo, 1nudanças nos padrões de competição global, enormes exigências 

governainentais e arranjos de negócios 1nais co1nplexos, co1no joint-ventures, despedaça1n o 

controle estratégico de centros ad1ninistrativos em todo o mundo, pela dificuldade da chefia 

da corporação 1nultinacional. 

* Orga11iiaç<lo l1ol<ling é aqttela Qt1C con\<lllda e conlrola as atividades das e1t)presas pcrce1'lccntes ao gr1.1po. 
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Visões de contingências versus visões de sistemas 
A Teoria de Sistemas, especiahnente a 'Teoria de Siste1nas Abertos', que enfatiza os insu

mos do ambiente, está 1nuito próxima da abordagem contingencial. Alguns estudiosos usain 
até 1nesmo as expressões sistemas abert.os e Teoria das Conringênci(cs co1no de 1nesmo sentido. 

Outros argumenta1n que contingência é apenas u1na parte da Teoria Geral de Siste1nas, a qual 

tenra integrar e unificar todo o conhecimento aplicado à administração de organizações. 

Jolu1 Van Gigch, en1 seu livro Teoria geral de siscemas aplicada, observa que, quando apli

cada à análise organizacional, a Teoria Geral de Siste1nas procura ligar visões comporta

mentais com visões estritamente n1ecanísticas, para considerar a organização co1no u1n todo 

integrado, cuja 1neta é alcançar a eficácia total do sistema con1 a harmonização de objetivos 
conflitantes. Essa abordagem certamente rejeita uina visão simplista e mecanística, mas 

tende a ser 1nuico abstrata ao ser 'tudo para todas as pessoas'. 

A abordage1n contingencial é muito mais prag1nática e aplicável à Teoria da Ad1ninistra

ção e à prática. Tunco a Teoria de Sistemas quanto a Teoria das Contingências reconhece1n 

a in1porcância do an1biente externo e tentan1 'olhar' para as relações das partes co1n o todo. 

Co1no a TGS não é pragmática o suficiente, não deveria automaticamente regra r o presente 

e o futuro do 1nelhor entendimento da organização e da administração. A ênfase dada ao 

todo 1nais do que às partes e o conceito de siste1na aberto, com forte foco no ainbiente ex
terno, são especiahnenre iinportanres. 

A identificação das fronteiras dos siste1nas, particularmente a interface entre siste1nas 

externos e internos, e a determinação das relações dos vários subsiste1nas internos e exter

nos trazem u1na contribuição direta para a ad1ninistração de contingências. Além disso, 

conceitos como e11tro/1ia (un1 sistema se tornará desorganizado ao longo do te1n po) e eqiiífi
nalidade {um siste1na pode alcançar u1n mesmo estado final a partir de diferentes caminhos 

de desenvolvin1ento) e conceitos específicos de sistemas e técnicas encontrados na análise 
de sistemas e na administração dos sistemas de inforinação são tainbé1n virais para a admi

nistração de contingências. 

A abordage1n das contingências pode integrar tanto as abordagens tradicionais como 

as de sistemas, em uma maneira conceitual1nente suave, e provê uma estrutura conceituai 

que relaciona todas as abordagens anteriores à situação do an1biente. Em u1na análise final, 
talvez seja mais útil reconhecer as visões de siste1nas e de contingências co1no co1nple1nen

tares, mais do que abordagens co1npetitivas da achn inistração. 

Limitações e críticas referentes à Teoria das 
Contingências 

A Teoria das Contingências chan1ou a atenção para fatores sin1acionais que responde1n 

pelas variações na estrutura das organizações. Essa abordagem está mais relacionada con1 as 

diferenças entre as organizações do que com as semelhanças, uma vez que rejeita as consi· 
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derações (ou hipóteses) das abordagens clássicas e das relações hu1nanas e também a idé ia 

de tuna melhor forma de estrutura. 

Todavia, a visão de contingências tende a considerar que o desempenho organizacional 
é dependente do grau en1 que a estrutu ra da organização co1nbina co1n as contingências 

predo1n inantes. 

Como rodas as outras abordagens organizacionais e ad1ninistracivas, a Teoria das Con

tingências te1n sido objeto de 1nuitas críticas ou dúvidas sobre seu valor prático para a 

administração. 

As críticas, dificuldades e li1nitações relativas à Teoria das Contingências gerahnente se 

rclacionain a sete aspectos principais: 

1. Relacionamento casual: refere-se ao relacionamento entre estrutura como uma variá· 

vel interveniente e desempenho como uma variável dependente, o que por si só nõo pode 

sustentar os mudanças na estrutura, que é influenciada, também, por outras elementos, 

como desenho organizacional e sistemas de informação. 

2. Desempenho organizacional: a noçõa de que a adapfaçõo entre os componentes 

da organizoçõo e os variáveis sifuacionais está relacionada à maximização do desempe· 
nho, que, todavia, é multifacetado, isto é, o desempenho, em muitos estudos contingen· 

ciais, nõo !em boa precisão em sua avaliação. 

3. Variáve is independentes: o suposto estado de independência das variáveis contin· 

genciais, como dado pelos membros dos organizações, é d iscutível. Grandes organiza· 

ções podem estar em posição de exercer controle sobre certos aspectos de seu ambiente, 

ou poro proteger seus nichos de mercado. As organizações também podem ser capazes 

de influenciar o ambiente por meio de pressão política do propaganda ou de políticas 

do qualidade. Entretanto, as organizações nõo podem exercer controle sobre todos as 

variáveis do ambiente. 

4. Contingências múltiplas: d iferentes padrões de lotares contingenciais têm implica

ções distintas poro o desenho organizacional. As organizações enfrentam múltiplos con

tingências e existe uma potencialidade de diversos modos de relacionamento dentre as 

gomos de variáveis organizacionais. Diferentes contingências podem resultar na necessi· 

dode de d iferentes padrões de estrutura para as organizações, como estruturas orgânicas 

ou estruturas mais burocráticos. 

S. Mudança planejada: os modelos de organizações folham na ênfase dos conseqüên· 

cios nõo previstas da mudança planejada, como o efeito da nova tecnologia no trabalho 

inferno ou as interações sociais entre grupos de pessoas engajadas em atividades especí· 

ficas. 

6 . Fatores de poder: o estrutura organizacional nõo é necessariamente determinada 

apenas por condições situacionais impessoais, mas também pelo que se denomina 'fato

res de poder', como os controles externos (oriundos do governo), o contexto político, a 
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necessidade de poder dos vários membros dirigentes, o cultura do organização e o poder 

dos normas sociais; todos esses fatores afetam o projeto do estruturo organizacional. 

7 . Velocidade da mudança organizacional: como muitos organizações operam sob 

constantes condições de mudança, com os conseqüências relacionados, essas organiza

ções não podem mudar suo estruturo formal, sem d ificuldade, em intervalos muito curtos, 

isto é, com muito freqüência. Deve haver uma mudança significativo nos fatores contingen

ciais prevalecentes poro que o organização respondo. 

A despeito das críticas e das limitações da Teoria das Contingências, ela tem propiciado 

algu1nas introspecções para o entendimento dos relacionamentos entre fatores que influen

cian1 a estrutura, a ad1nin istração e a operação das atividades das organizações. U1na fonna 

adequada de estrutura organizacional evita problen1as diversos, originados no ainbiente e1n 

que a organização atua. 

Questões para revisão 

1. O que é o motriz 'se-então'? 

2 . Quais são os tipos de sistemas de produção 

estabelecidos por Woodword? 

3 . Quais são os duas dimensões importantes 

da tecnologia poro Perrow? 
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.,.. Estudo de caso 

Volkswagen: do Fusquinha aos ônibus e caminhões 

' E possível exisiir uma fábrica que não fabrique nada! Esrudos feitos alguns anos após 
a insialação do Consórcio Modular mosu·am que nem tudo foi fácil e que alguns 

problemas acontecermn, levando a Volkswagen a corrigir alguns deles. 
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O Volkswagen (sedã), apelidado carinhosa1nenre de Fusca, é u1u dos carros 1nais 

populares do Brasil. Ele surgiu na década de 1930 a partir da concepção de u1n carro 

que fugisse dos padrões dos au to1nóveis caros, feitos por enco1nenda, vigentes à épo

ca. O 'Volks Wagen' (expressão ale1nã para carro popular) acabou sendo o embrião 

de um dos gigantes mundiais na fabricação de veículos. 

Co1n sede em Wolfsbttrg, na Alemanha, o Grupo Volkswagen rern 47 fábricas dis
tribuídas em 19 países, sendo que cinco dessas unidades esrão no Brasil. Conra com 

quase 350 1uil funcionários, distribui sua n1arca por 150 países e entrega 1nais de 5 
nülhões de carros novos por ano. O fan1oso Fusca, que já não é 1uais fabricado desde 

2003, é parte da história de tuna e1npresa que ten1 mais de 30 1nodelos de automóveis 

circulando pelos diversos nlercados mundiais, dentre eles a série de carros com a 

1narca Audi, reconhecidos co1no carros de luxo. 
E1nbora a Volkswagen renha destaque 1nundial na produção de veículos e de 1110-

rores, a marca inovou ao introduzir, e1n tuna de suas fábricas, um novo conceito para 

a fabricação de ônibus e caininhões: o Consórcio Modular, instalado na fábrica de 

Resende, no Rio de Janeiro. Essa fábrica, certificada segundo as nonnas ISO TS e 

ISO 14000, representou un1 investilnento de 250 1nilhões de dólares para o Grupo 

Volkswagen e teve como novidade o foto de trazer para dentro da fábrica os principais 

fornecedores para a montagem de veículos. Dez anos após a inauguração, a fábrica já 
produziu n1ais de 100 mil ca1uinhões e ônibus, 1nantendo urna capacidade para pro

dução de quase 58 rnil veículos por ano, distribuídos en1 24 1nodelos de caininhões e 

oito chassis de ônibus, produtos estes que são exportados para 31 países. 

A linha de rnontagern da fábrica foi construída ern apenas 153 d ias e ocupa urna 

área de um rnilhão de rnetros quadrados, co1n l 10 mil n1etros quadrados de prédios. 

Atuam na planta sete parceiros que montan1 conjuntos co1npletos de produtos ou 

co1nponences (kits) que são utilizados na fabricação dos produtos: a Maxion (mon
tagem do chassi), a Remon (rodas e pneus), a Arvin Meritor (eixos e suspensão), 

a Powertrain (tnotores), a AKC (arn1ação da cabina), a Carese (pintura) e a VOO 

(tapeçaria) . Cabe a esses fornecedores atuar diretatnente na linha de produç.ão dos 

ônibus e caminhões, e não so1nente entregar seus produtos no sistema jusi.-in-time. 
Entretanto, esses parceiros não participan1 do lucro final da produção; conti

nua1n atuando e recebendo con10 fornecedores, n1as co1n a incu1nbência adicional 
de 1nontar (ou aplicar) os produtos que vende1n. Têin con10 vantagem, dentre ou

tras, o co1npartilhamenro das instalações co1n a Volkswagen (inclusive restaurante 

e atnbulatório rnédico) . À Volkswagen cabe o controle de qualidade da produção e 

a atividade de desenvolvitnenro do produto; ela ten1 co1no vantagens a redução nos 

custos de produção e a redução da necessidade de investimentos em estoque. Além 

disso, sua linha de montagern cl imatizada (a primeira no Brasil) opera com esteiras 
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1necãnicas, pontes rolantes e talhas, o que gera ditninuição do re1npo de produção e 
1naior produtividade por e1npregado. 

Mas ... nem tudo fora1n flores! Esperava-se que o Consórcio Modular fosse um 
novo 1narco na manufatura de veículos. Acreditava-se que não haveria mais proble-
1nas de produção e que a produtividade seria exemplar. Grande engano! As dificul
dades fora1n de várias naturezas: estabelecer u1n padrão único de trabalho dentro de 
uma 1nes1na planta, definir responsabilidades, equalizar contratos con1 os diferentes 
fornecedores, definir con1partilha1nenro de perdas e1n caso de greve de algun11nódulo 
da linha de produção, dentre outros. Isso sem falar no risco de transferência de vanra
ge1n competitiva da Yolkswagen para seus fornecedores: a expertise de 1nontage1n de 
carros seria passada para aqueles que, potenciahnente, teriam condições de criar un1 
novo negócio concorrente ou aproveitar a expenise co1n outros clientes. A verdade é 
que novas fábricas da Yolkswagen fora1n aberras no Brasil, após a de Resende, e em 
nenhu1na delas foi adotado o Consórcio Modular; o mais perto que se chegou desse 
sistema foi a implantação, em algumas fábricas, de u1n sistema hibrido, con1 linha de 
produção convencional 1nesclada a 1nódulos. 

Caso eltd10ratlo /JOr Ana Maria Roux Cesar. 
Fonres: http://www. vw .com.br/u niversite/conteudo/assuntos/fabricas.htm; http://www.correa. 

com. br/biblioteca/artigos/ A22_Simpoi_111 _ Resende.pdf 

Questões 

1. A fábrica de ônibus e caminhões do Volkswogen, em Resende, ilustro uma orgonizoçõo 

meconístico ou orgânico? Explique. 

2. Quois são os problemas mois prováveis em um Consórcio Modular? 

3 . O que pode ser feito poro evitar esses problemas? 

4 . O que o Volkswogen fez? {Esso resposta envolve umo pesquiso em artigos publicados so

bre o temo. Há vários publicados.) 

S. Que alternativos você sugeriria poro esse tipo de orgonizoçõo? 
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Sumário do capítulo 

O rigens do desenvolvimento o rganizacional (DO) ..,. 

Conceito do DO ..,. 

Características básicas e estágios do DO ..,. 

O processo e o modelo do DO ..,. 

Forças causadoras da mudança ..,. 

Culrura e clima organizacionais ..,. 

Objetivos de aprendizagem 

O estudo deste capítulo torna o leitor capacitado a: 

.. Entender as origens do DO. 

.. Compreender o conceito de DO e o processo de mudança. 

.. Estabelecer as condições de aplicação do DO. 

.. Compreender as características básicas e os estágios do 00. 

.. Entender o processo e as etapas do modelo geral de DO. 

.. Entender as forças causadoras da mudança. 

.. Compreender o conceito de cultura organizacional com seus elementos e características. 

.. Compreender o conceito de clíina organizacional com seus elementos e características. 
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lntroducão , 

As organizações tê1n enfrentado continua1nente o dile1na de ter de alcançar, ao 1nes
mo tempo, a produtividade organizacional e a satisfação das necessidades dos indivíduos. 
Richard Beckhard (1918-1999), um cientista con1portamental norte-americano do Massa
chusetts lnsriture ofTechnology (MIT), foi o criador da expressão desenvolvimento organiz:a
cional (DO) . Ele descreve o dile1na das organizações da seguinte maneira: 

A adnt in istração tem um problema com dois braços. Um braço é como se toma toda a energia 

l1t1l11an<1 e a canaliza e111 direção à J11issão d;;1 organização. O OL1tro é COillC> se orga11izar11 o 

trabalho, os padrões da comunicação, a tomada de decisão, as no rmas e os valores, as regras 

básicas, de modo que as necessidades dos indivíduos, de autovalor/ realização, satisfação e coi

sas semelhantes sejam encontradas, de maneira significativa, no local de trabalho. A questão 

é como administrar o d ilema e não como administrar um dos braços do problema. O desenvol

vi111e11tc> organizacio11al tet1ta totalizar e organizar a il1teração e11tre a111bos os braços.1 

O DO ajuda os gerentes a alcançar un1 grau de síntese da organização; ajuda a colocar as 
muitas peças de tun sisten1a complexo juntas, na melhor configuração possível. Esse sistema 
co1nplexo, isto é, a organização con10 um todo, precisa ser integrado de ca l modo que enco
raje os subsisteinas a trabalhar juntos tão eficiente e eficaz1nente quanto possível. 

' Util para gerentes, o DO os força a ver as organizações co1no siste1nas abertos dinâmicos 
que in terage1n ativamente com o ambiente circundante. Além disso, ele encoraja os gerentes 
a olhar não só o que os indivíduos e grupos estão fazendo, 1nas também con10 estão fazendo. 

O DO constituí-se e1n tuna síntese das teorias organizacionais, dos processos con1por
ta1nentaís, da dinfüníca de grupo, do projeto organizacional, da solução de problemas, de 
planejainento, de controle e outros. 

Origens do desenvolvimento organizacional (DO) 
O campo do DO tem emergido de quatro fontes diferentes, nos Estados Unidos e na Eu

ropa. A pri1neira fonte foi o desenvoluimenro de grupos de treinamenro, associado basica1nen
te com o MIT (Massachusetts lnstitute of Technology) e con1 o NTL (Nacional Training 
Laboratories). No final da década de 1940, o NTL desenvolveu grupos de treina1nento de 
sensibilidade ou os T-groit/)S (grupos de treinaniento) como un1 1neío de prover feedback 
aos indivíduos, sobre suas atuações em situações desestrururadas. Ao longo do tempo, essa 
abordagem se desenvolveu para o que hoje se conhece con10 formação de equipes. 

U1na segunda fonte de origem do DO foi o desen110luilnento de /)esquisa de entrevista e feed
back, realizado inicialmente por Rensís Likert, na Universidade de Michigan. A investida 
dessa abordage1n consistia em pesquisar pessoas nos vários níveis da organização con1 o 
intuito de conhecer suas atitudes no trabalho, supervisão, condições de trabalho, salários e 
benefícios e outros fatores relacionados ao trabalho. 
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Os resu ltados eram então enviados aos gerentes, e em alguns casos os dados da pesquisa 

era1n co1npartilhados com os supervisores e trabalhadores, para a decisão de como trabalhar 

de 1naneira mais eficaz. Hoje e1n dia, métodos 1nuito semelhantes àqueles são utilizados nos 
esforços de desenvolvi1nento organizacional. 

O surgilnento do DO ta1nbé1n pode ser 1narcado pelo novo enfoque na producividade 
e na qualidade de vida 110 iraba/110, grande colaboração recebida do Instituto Tavisrock de 

Relações Hu1nanas de Londres. 

O professor Eric Trist e outros desenvolvera1n o que se tornou conhecido coino t11na 

abordagem de siscen1as sociotécnicos para o DO. Essa abordage1n integra interesses existen· 

tes na satisfação hun1ana no trabalho com os aspectos técnicos que au1nentam a eficiência 
e a produtividade. 

U1na quarta fonte do DO é a pesquisa de ação, iniciada nos anos 40 por cientistas sociais 

co1no Kurt Lewin e Willimn W hite, que concluírmn que as descobertas da pesquisa pode

riam ser combinadas com ação para ajudar os participantes das organizações a se tornare1n 

1nais eficazes. 

A pesquisa de ação enfatizou a colaboração dos cientistas sociais e dos me1nbros orga· 

nizacionais na estrutura e na rnedida dos esforços para melhorar a eficácia organizacional. 

Os resu ltados foram benéficos tanto para os estudiosos como para os especialistas: para os 
estudiosos, por ganhare1n conhecimento que poderia ser usado para ajudar outras organiza

ções e desenvolver n1elhores teorias; e para os especialistas, por serem ajudados a 1nudar e 

melhorar. A pesquisa de ação tornou-se parte integrante do DO. 

O valor e as abordagens dos especialistas em DO 

Os especialistas em DO utilizam duas estra tégias básicas para alcançar o objetivo de 

ajudar a 111elhorar a eficácia organizacional e a aumentar o be111-estar dos 1nembros da orga
nização: a abordage111 do processo humano e a abordagen1 cecnoestrutural. 

A abordagem do processo humano enfatiza as necessidades e os valores huinanos e enfoca 

a n1elhoria interpessoal, de grupo e dos relacionamentos intergrupos e de processos. Já a 

abordagem Lecnoestnttttral enfatiza a eficiência e a produtividade e enfoca basicamente os 

fluxos de trabalho e processos. a estrutura da organização, o dese1npenho e a integração da 

tecnologia e das pessoas. 

O DO tem sido visco, há 1nuico te1npo, co1no un1 p rocesso valor-orienuulo (orientado 
para valores) . Existe algun1a evidência de que os especialistas, nos anos 60, foram force-

1nente guiados por valores hu1nanísticos e de1nocráticos. Eles enfatizara1n as intervenções 

processo-orientadas. 

U1n estudo recente estabeleceu que, durante os anos 80, o pessoal de DO relocou sua ên

fa~e para as abordagens tecnoestruturais. Durante esse período, um nú1nero crescente de pro· 

fissionais de DO enfatizou os valores tradicionais do gerencian1enco relativos à produtividade, 
à eficiência e ao lucro, tudo isso devido ao intenso a1nbiente co1npecitivo dos negócios. 
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As cinco atividades 1nais importantes dos especialistas cm DO durante os a nos 80 fo

ran1: destaque do estilo de adnünistração, desenvolvi1n ento de estratégias, 1nudança de 

cultura, integração da tecnologia e integração do desenvolvin1ento do empregado. Os es

pecialistas atuais se ocupam com o auxílio aos geren tes, con1 a 1nudança da estratégia e da 

cultu ra organizacional. 

Conceito do DO 
É 1nuito difícil reduzir o DO a uma rápida e si1nples definição. E1nbora relativamente 

novo, ele tem se tornado um título mui to conveniente para Llln conjunto de técnicas e 

processos que procuram transfonnar un1a 'organização doente' em uma 'organização sadia' 

e t ransfonnar organizações sadias em mais sadias. 

O DO é urna síntese de diversas disciplinas diferentes que não haviarn sido colocadas 

juntas de modo integrarivo. Uma definição mais adequada vem de um pesquisador e estu

dioso de ad1ninistração, \Xlarren Bennis, ex-reitor da Universidade de Bufallo, nos Estados 

Unidos. Ele estabeleceu o seguinte: 

O desenvolvimento organizacional é um processo sistemático, 

administrado e planejado de mudança de cultura, sistemas e 

comportamentos de uma organização, o fim de melhorar 

o eficácia no solução dos problemas e no alcance dos 

objetivos organizacionais. 

O desenvolvimento da organização é un1 processo de modificações culturais e esrn1 -

turais, de fonna que a organização se habilite permancnre1nente a diagnosticar, planejar 

e implementar essas modificações. De 1naneira objetiva, o DO é 11m processo de mudança 
planejadc1, visando alcançar detenninada condição, conforme a Figura 16. 1. 

U1na ilusão perigosa é a de que o DO pode ser gerado por 1nodificaçôes apenas na estru

tura (organograma e suas atribuições); ele exige mudanças nos procedimentos que ocorre1n 

entre pessoas e grupos. 

f tGURA 16 .1: O conceito de DO. -----------------------~ 

Situação atual 
Mudança 
planejado 

(=:§) Situação desejado 
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O DO é centrado no mudança planejado, em oposição ao 

processo de mudança casual que, eventualmente, 

os organizações experimentam. 

--===~ 
Enq uanto a 1nudança planejada pode conceitualinente envolver subsisten1as técni· 

cos, ad1ninistra tivos ou con1portan1entais, na prática é o subsistema co1nportamental que 

obté1n 1nais atenção dos estudiosos e especialistas e1n DO. Essa ênfase é 11111 resultado 
na tu ral devido ao fato de que a maioria dos especialistas em DO foi treinada em ciências 

con1po rtamentais . Eles tende1n a ser orientados para pessoas. O s objetivos do esforço, 

típicos do DO, são: 

li> aumentar o nível de apoio e confiança entre os membros da organização; 

li> criar um ambiente em que a autoridade de um cargo seja aumentada por especialização 

e conhecimento; 

11> aumentar o nível de responsabilidade pessoal e grupo/ em planejamento e implementa· 

ção de ações; 

li> melhorar a comunicação entre os membros do organização. 

Aplicações do DO 

Exisrem certas condições organizacionais que exigem aplicações e esforços de DO. To

davia, a condição essencial de qualquer prograina de mudança é a de que algué1n na alta 

adrninistração sinta real necessidade de 1nudança. Algu1nas necessidades reais ou condições 

organizacionais para a mudança são: 

li> modificação da estratégia administrativa; 

li> alteração do cl ima organizacional; 

li> modificação dos normas culturais do organização; 

li> modificação do estruturo e dos posições formais do organização; 

li> melhoria do coloboroçõo intergrupol; 

li> aperfeiçoamento do sistema de comunicações; 

li> melhoria do planejamento e do estabelecimento de metas; 

li> alteração do motivação de equipes de trabalho; 

li> adaptação do organização o um novo ambiente; 

li> solução de problemas de fusão e de divisão de empresas. 

Cada uma dessas condições organizacionais pode gerar o utras, que ta1nbém deve1n ser 
consideradas. 
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Suposições básicas do DO 

Alé1n dos diversos objetivos básicos do DO, existe1n vá rias sup<>sições subjacentes. Essas 
considerações ou sup<>sições referem-se a pessoas e coisas. 

Se un1 gerente considerar que não pode confiar e1n derenninado subordinado para fazer 
un1 bom trabalho, relutará em passar a esse subordinado algu1na coisa difícil para fazer. As 
pessoas só farão bem aquilo que soubere1n fazer; quando enfrentarem dificuldades, as pes
soas farão u1n trabalho fraco e/ou pobre. 

Essa suposição negativa é confirmada, completando Lnn círculo vicioso entre a conside
ração negativa e o subseqüente co1nportamento com relação ao subordinado. lnfeliz1nente, 
1nuitos gerentes são vitimados p<>r essa suposição negativa sobre os 1ne1nbros da organização. 

O DO tenta traduzir as sup<>sições gerenciais sobre pessoas no trabalho, em te11110s posi
tivos. Basica1nente, existe1n quatro considerações sobre as pessoas no trabalho: 

1. A colaboração é mais eficaz que a ação individual: um grupo de pessoos traba

lhando juntas sobre um problema, ao mesmo tempo, é melhor do que diversos indivíduos 

trabalhando sozinhos em um mesmo problema. Essa hipótese origina-se da força sinérgico 

da equipe de solução de problemas. Poucas pessoas negariam que a colaboração entre 

colegas é tanto desejóvel quonto possível. Todovia, a autenticidode nos relocionomentos 

e a honestidode são pré-requisitos essenciais para a colaboração. Essa assertiva também 

deverio valer poro a colaboração entre superior e subordinado, cuja interação pode não 

ser facilitada pelas considerações de hierarquia e autoridade. 

Observe-se que autenticidade e autoridade parecem quase que opostas e antiéticas entre 

si e, par isso, serão estudadas mais ad iante. O DO, de qualquer modo, tenta promover a 

colaboração verticol. 

2. A cooperação é mais eficaz do que a competição/ conflito: freqüentemente, 

por causa das atividades apertadas e da pressa, os membros de uma organização se 

colocam em lados diferentes das questões, defendendo seus próprios interesses. Isso gera 

conflitos entre indivíduos e grupos, que tendem o desfazer a confionça, não permitindo a 

coloboração e, eventualmente, limitando a eficócio da orgonizoção. 

Deveria existir constonte esforço em todos os níveis para tratar confl itos e situações desse 

tipo pelos métodos de solução de problemas, em que a administração da empresa tem a 

função de conduzir o processo. A solução de problemas de grupos é uma alternativo ao 

conflito e exige cooperação. 

3. A mudança planejada é mais eficaz do que a mudança ao acaso: as condições 

vão mudar quer se queira ou não (porque se estó em uma era de transição), quer se esteja 

preparado ou não. A partir da perspectiva gerencial, existe a possibilidade de escolha 

entre a mudonça planejoda e a mudança acidental. A mudanço plonejada ajudo a anteci

par e evitar problemos. Jó a mudança acidento! coloca o gerente em posição de enlrentor 

problemas imprevistos, para os quais ele poderó estar totolmente despreparado. 
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O DO sugere que, após um diagnóstica inicial, se explicite a descrição do estado deseja· 

do de acontecimentos, depois da mudança. Outra necessidade é ter claro o quadro geral 

do estado atual, relacionado ôs metas de mudança. 

4. Organizações orgânicas são mais eficazes do que organizações mecanís· 
ticas: conquanto as organizações orgânicas tendam a ser flexíveis, as organizações 

mecanísticas tendem a ser burocróticas e rígidas. 

Os teóricos das organizações recomendam as organizações orgânicas para ambientes 

fluidos e mutáveis e as organizações mecanísticas para ambientes estáveis e relativamente 

imutáveis. Desse ponto de vista, os dois tipos de organizações têm valor; a escolha da 

postura organizacional depende da natureza da ambiente circundante. 

Os estudiosos de DO d iscordam. Eles argumentam que o ambiente atual é altamente 

turbulento e está em constante mudança. Por isso, ou por não existir tal condição de am· 

biente estável, as organizações orgânicas, com seus limitados níveis hierárquicos, maior 

amplitude de controle, descentralização da tomada de decisão e apoiadas em equipes, 

são a melhor forma de organização para a situação atual. Os programas de DO, não 

surpreendentemente, colocam for te ênfase na formação de equipes. 

Características básicas e estágios do DO 
O DO, por tratar de um processo de mudança planejada, é uma estratégia a1npla para 

a 1nelhoria da organização, e é de fato i1nple1nencado de modo a prover cal melhoria sen1 
grandes impactos negativos ou sobressaltos dos membros da organização. Por isso, o DO 

te1n características e estágios específicos. 

Caracte rísticas básicas do DO 

Pela definição de DO, pode-se depreender as seguintes características: 

.,.. o DO concentra-se na cultura e nos processos da organização; 

.,.. o DO encoraja a colaboração entre diretores, gerentes e participantes no gerenciamento 

da cultura e dos processos; 

.,.. o DO enfoca basicamente os lados humano e social da organ ização, mas também inter

vém nos lados tecnológico e estrutural; 

.,.. o DO tem como destaques a participação e o envolvimento nas soluções de problemas e 

tomadas de decisão por todos os níveis organizacionais; 

.,.. o DO concentra-se na mudança total do sistema e na visão da organização como sistema 

social complexo; 

.,.. o DO apóia-se em um modelo de ação-pesquisa com ampla participação dos membros 

dos sistemas clientes; 

.,.. o DO tem umo visão desenvolvimentisto que procura a melhoria de indivíduos e organização, 

atentando para a criação de soluções do tipa 'vencer-vencer' na prática de seus programas. 



e º p í t " 1 º 1 6 • º desenvolvimento organizacional • 369 G 
Os estágios do DO 

Os estágios do DO são aprcsenr.ados sob a forma de 11111 modelo, que é u1na versão 

adaptada para os estudos da Teoria Geral das O rganizações. Esse modelo, que se aplica a 
qualquer tipo de organização, te1n o objetivo de diagnosticar e resolve r os proble1nas de 

maneira holística para a organização. 

O DO cria constante1nenre vancagens competitivas para a sobrevivência da organiza

ção, que passa, por sua vez, pelos seguintes estágios: 

1. Estágio conceituai: em que o organização é concebida e cujos principais característi

cas são: 

11> identificoçõo do oportunidade; 

li> desenvolvimento do conceito do negócio; 

li> análise dos riscos; 

li> análise de experiências similares; 

li> avaliação do potencial de lucro e de crescimento. 

Essas corocteristicos nem sempre sõo expressos formalmente e ordenados de maneiro lógico. 

2. Estágio organizativo: em que ocorre a orgonizaçõo social em forno do idéia motivo. 

As características principais desse estágio sõo: 

li> organização social em torno do idéia; 

li> definições sobre localizoçõo e instalações; 

li> missão do organização; 

li> processos da organização; 

li> comprometimento social e cultura inicial. 

Nesse estágio, os aspectos mais visíveis do cultura do orgonizoçõo nascente aparecem e 

tomam formas comportamentais. 

3. Estágio produtivo: em que a organização gera seus primeiros produtos/serviços e os 

entrego aos primeiros cl ientes. Suas características preponderantes são: 

li> produção e entrega iniciais; 

li> ênfase no fazer; 

li> planos de curto prazo; 

li> ausência de normas e diretrizes; 

li> vulnerabilidade e confronto com os primeiros ameaças organizacionais. 

As ameaças à organização são originados pelos clientes (nível em que suas necessida

des são ofendidas), pelos fornecedores (incompetência de 'parceirizar' sinergicamente) e 

por porte do governo (normas, regulamentos e determinações). A plenitude desse estágio 

ocorre quando o produto/serviço da organização passa a ter aceitabilidade por porte 

dos clientes e respeitabilidade por porte dos concorrentes diretos. 

4 . Estágio administrativo: em que existe necessidade de uma postura admin istrativa de 

organização, isto é, a necessidade de implementação de políticas, normas, d iretrizes e 
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procedimentos poro o solução de problemos e ordenoção dos otividodes, e implemento· 

ção de controles poro o estabelecimento de ordem nos atividades orgonizocionois. 

Nesse estágio, pode ocorrer o burocratização do organização. São corocteristicos prin· 

cipois desse estágio: 

li> implementação de normas, diretrizes e procedimentos; 

li> caracterização dos níveis estratégicos táticos e operacionais de planejamento; 

li> delegação e descentralização dos atividades; 

li> racionalização e controle poro o produtividade organizacional; 

li> burocratização dos atividades administrativos. 

A grande omeoço desse estágio é o dosagem de normas e controles que o organização 

estabelece. 

S. Estágio normativo: em que o organização transformo-se em um sistema mois eficiente 

(não necessariamente eficaz), menos dependente de ' indivíduos' (principalmente dos fun

dadores}, porém mais pesado, mais lento, menos flexível e menos lucrativo. 

As característicos principais desse estágio são: 

li> planejamento estratégico e feedbock sistematizado; 

li> orçamento empresarial e controle nos níveis estratégico e tático; 

li> ênfase no especialização e no delegação; 

li> solto qualitativa no satisfação dos clientes; 

li> ameaças de sérios conflitos organizacionais. 

Esse modelo poderia contemplar outros estágios (com suas características), como: estágio 

porticipotivo, estágio odoptativo e estágio inovativa, mas que podem ser trotados como 

conseqüência dos estág ios anteriores, isto é, como evolução natural daqueles, e que são 

abordados em outras disciplinas, já que se referem principalmente o aspectos comporta· 

mentais da organização e sua evolução. 

O processo e o modelo do DO 
Embora os programas de DO sejain geralmente feitos sob medida e, por isso, varien1 de 

situação para situação, é possível desenhar un11nodelo geral, baseado na abordagem de Kurt 

Lewin1 para a 1nudança, composto de três etapas, confonne n1ostrado na Figura 16.2. 
As três etapas do modelo de Lcwin, diagnóstico, intervenção e acom/Janhamenw, serão 

descritas resumidainente a seguir. 

Diagnóstico 

Quando uma organização está na fase de diagnóstico, a equipe da alta ad1ninistração 
te1n duas decisões i1nportantes para tomar. Prin1eiro, deve decidir se é capaz de conduzir 

seu próprio diagnóstico, ou se recorrerá a consultoria externa, caso em que deve ser de

dicado un1 cuidado especial na concratação deste serviço. A segunda decisão ilnportante 



e º p í t " 1 º 1 6 • º desenvolvimento organizacional • 311 G 
F IGURA 16.2: A mudonço no orgonizoçõo, de acordo com o modelo de Lewin. 
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que a administração deve to1nar é focaliza r precisamente as áreas em que se vai efetuar a 

verificação. 

O diagnóstico é uma avaliação da situação e a descrição 

de uma estratégia de mudança adequada. 

Como a fase de diagnóstico é cara, a ad1ninistração deve tentar alvejar áreas específicas 

de problema ou subunidades organizacionais que n1ereça1n verificação 1nuito intensa. Os 
diagnósticos muito ainpliados ou descuidadainente dirigidos são desperdício de tempo e de 

dinheiro. 

A fase de diagnóstico se converte em três aspectos importantes, que são: 

1. descongelamento (da situação): redução do resistência à mudança pela a juda às pes

soas no entendimento dos necessidades para tal e dos benefícios obtidos com a mudança; 

2 . estratégia do diagnóstico: visão das atividades e informações da organizaçõo sob 

um enfoque do 'todo', com suas implicações e restrições, poro os providências de mudan· 

ça e melhoria organizacionol; 

3. interpretação dos dados do diagnóstico: a consolidação do modo de intervenção, 

realizada par meio da análise e avaliação dos dados coletados par uma razão específica 

e analisados como tal. 

lntervencão 
' 

U1na vez que a organização ou os grupos-alvo tenham sido 'descongelados', e o diagnós

tico esteja con1pleto, o 111ovimento de mudança pode ser iniciado. Uma i11tervenção, em ter-
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mos de DO, é uma tentativa sistemática de correção de uma deficiência organizacional descoberta 
durante o diagnóstico. As equipes adtninistrativas, que p0de1n trabalhar co1n ou sen1 a ajuda 

de un1 consultor externo,; deven1 se lecionar as intervenções cuidadosan1ente. 

A situação pode se tornar n1uito confusa nesse ponto se a alta ad1ninistração falhar etn 
se inforn1ar adequadatnente sobre as alternativas de intervenção disponíveis. Aqui serão 

apresentadas seis intervenções co1nuns,i projetadas para elevar a eficácia em três diferentes 

níveis organizacionais, conJonne 1nostrado na Figura 16.3. 
O planeja1nento de vida e de carreira e o desenvolvunento de habilidades são direciona

dos para o indivíduo; a análise do papel e a formação de equipes são dirigidas para o grupo; 

e, finalmente, o feedback de pesquisa e o gi·id de DO são processos de intervenção para a 

en1presa con10 un1 todo. Cada tipo de intervenção está descrito nas seções a seguir. 

Planejamento de vida e de carreira 

A n1aioria dos en1pregados atualmente não tem planos claros para suas vicias e carreiras. 

Si1nples1ncnte dei..xatn as coisas acontecer. Entretanto, os indivíduos podem ser desafiados a 

assu1nir maiores responsabilidades na d ireção de suas vidas. 

Do mesn10 1nodo con10 objetivos desafiadores podetn estimular a produtividade organi

zacional, objetivos de vida e carreira podem au1nentar a eficácia e a satisfação pessoal. O 
planeja1nento de vida e de carreira, co1no técnica de DO, dá ao indivíduo uma oportunidade 

de realizar t11na profunda auto-análise. 

Desenvolvimento de habilidades 

Este segundo tipo de in te rvenção também foca liza basicamente o indivíduo. Quan

do rea lizado separadamente, tna is do que parte de uni programa a brangente de DO, 

F 1GURA 16 3 · Intervenções de DO poro d"ferentes níve"s orgonizoc·onois . • 1 1 1 

( Intervenções d e DO ) ( Alvo ) 

• planejamento de vida e de carreiro ' e::;>~ 
Indivíduo 

J • desenvolvimento de hobilidodes , 

• onólise de papel ~e:::>~ Grupo J • formação de equipe 

• feedbock de pesquiso 

: e:::>: Organização inteiro J • grid de DO 

-
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o desenvolvimento de habilidades, cm gera l, é considerado parte do creinamenco e 

desenvolvimento admin istracivo e/ou ge rencial. Diferenteme nte da maioria das in

tervenções de DO, o desenvolvimenco de habilidades envolve conteúdo, mais do que 
processo. Quando o d iagnóstico descobre a inabil idade de u1n grupo, a deficiência é 

corrigida por 1neio de rre ina1nento adequado. De modo semelhante, gerentes e não

gerentes de todos os níveis podem ser tre inados para aperfe içoar suas habilidades na 

resolução de proble1nas, nas re lações hu1nanas, na co1nun icação, na ton1ada de deci

são e no con trole. A ênfase no desenvolvi1nento de habilidades é c lara1nente sobre a 

d. d ' ' apren 1zagem e como . 

Análise de papel 

U1n papel é u1na 1naneira prescrita de co1nportmnento. E1n unia organização doente, 

muitas pessoas não saben1 seus papéis e, se sabe1n, eles estão e1n conflito direto con1 os dos 

colegas. E1n uma organização sadia, os estudiosos dize1n que cada lllll conhece seu papel, 

e estes estão inter-relacionados de n1odo que encoraja1n a cooperação e reduzen1 o confli

to. Por isso, 1nuitos prograinas de DO pede1n alguma espécie de análise de papel, que é o 

esclarecimenco sisteniático dos 1nodos interdependentes de comportamenco. Unia dessas 

técnicas é a negociação de /)a/>éis, em que os gerentes discuce1n franca1nente o que deseja1n 
de cada u1n e explican1 por quê. Então, eles barganhmn. 

Formação de equipe 

A fonnação de equipe é un1 processo que te1n se tornado 1nuito popular nos anos re

centes para a eficácia do dcsenvolvi1ncnto de grupo. Toma mui tas fonnas, desde o treina-

1nenco intensivo de laboratório (T-grou/i e treina1nento de sensitividade) acé exercícios 

escruturados (con10 a fonnulação de planos escratégicos por uma equipe de gerentes de 
nível al to) . A fonnação de equipe é vista por n1uitos con10 'puro' DO, porque enfatiza 

processos in terativos, o 'co1no' se co1nporcar dentro do grupo de tarefas. U1n notável es

pecialista em DO, Richard Beckhard, seqüenc iou os propósitos da formação de equipe, 

con10 se segue: 

I> estabelecer metas e/ ou prioridades; 

I> analisar ou alocar o modo como o trabalho é leito; 

I> examinar o modo como o grupo estó trabalhando, seus processos (normas, tomados de 

decisão, comunicações}; 

I> exominor os reloções entre os pessoas que fazem o trabalho.5 

, 
E in1portante para o grupo realizar esses propósicos por meio da confiança em sua própria 

liderança em resolver problemas da vida real. 
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Feedback de pesquisa 

O feeclback de pesquisa consiste en1 analisar, des1nen1brar em aspectos compreensíveis e con1-
parrilhar con1 os envolvidos as infonnações colecadas por 111eio de enrreviscas pessoais e/ou ques
tionários de pesquisa. Uma vez 1nais, o propósito principal do feedback de pesquisa é deixar as pes
soas sabere1n onde se situain em relação aos outros, en1 questões organizacionais importantes. 

De acordo com David Nadlcr, existc1n oito caracceríscicas que o fccdback deve ter para 
ser eficaz: 

li- relevante: somente informação significativa paro os receptores deveria ser retornada; 

li- compreensível: a linguagem e os símbolos deveriam ser familiares aos receptores paro 

assegurar comunicação cloro; 

li- descritivo: os dados deveriam ser postos em formo de exemplos do vida real com os 

quais os receptores possam se identificar; 

li- veríficável: a forma de apresentação deveria permitir aos receptores testar a validade 

e a precisão dos dados retornados a eles como feedback; 

li- limitado: feedback em demasia provoco sobrecarga de informação e perde o sentido; 

só informações significativos deveriam ser apresentados; 

li- controlável: aos receptores deveriam ser dados informações em tempo adequado, poro 

que eles pudessem controlar diretamente tais informações; 

li- comparativo: dados comparativos permitem aos receptores saber onde se situam em 

relação aos outros; 

li- permanente: os receptares deveriam ver a i nformaçõo do feedbock como um começo 

e um estímulo poro o ação, mais do que uma afirmação conclusiva. 

O feedback que preenche esses critérios deveria ser usado para todos os membros de 
uma organização, na n1edida do possível, para que tenham a oportunidade de saber como e 
onde se encaixam nas atividades dessa organização.6 Entretanto, o feedback pode ter tanto 
conseqüências positivas con10 conseqüências negativas, co1no 1noscrado na Figura 16.4.7 

Grid de DO 

O grid de DO é uma Hbordagem que foi agressivamente enfocada pelos programas de 
DO na década de 1960. Tornou-se a 1nais popular dentre todas as demais, tendo servido de 
base de treinamento para 1nuicos gerentes, 111na vez que foi considerada u1na forn1a abran
gente de intervenção de DO. 

A abardagen1 do grid é constituída por seis fases 1naiores, que podern ocorrer e1n quatro, 
cinco ou n1ais anos: 

li- diagnóstico do estilo gerencial e discussão de melhoria do estilo; 
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F1GURA 16.4: Eleitos possíveis do feedbock. -------------------~ 

( O feedback é dado ) 
t 

E criado energia 

( Sim ) pelo feedbock? ( Não ) 

~ ~ 

Quol o direção do Nenhuma mudonço 
energia criado? 

( Sim 

i 

Usor os dodos poro 
identificar e resolver 

problemas 

i 

Poro lutor contro ou 
negar os dados 

Resistência, ansiedade~ 
nenhuma mudança E.xistem estruturas e 

proces.sos paro trens~ 
formar energia em ação? 

) .-----'"-' -----, ( Não ) 
~ ~ 

( __ M_ud-anç_a ~) 
/ 

Frustração, falhas, 
" nenhuma mudança 

' 

.. o participante aprende a ser um colaborador mais eficaz por meio de um trabalho de 

formação de equipe; 

.. os gerentes trabalham no desenvolvimento da habilidade de solução de problemas inter

grupos; 

.. as equipes administrativas trabalham juntas para desenvolver um projeto organizacional, 

que detalha aonde a organização gostaria de chegar; 

.. fase de ação de longa duração, que implementa e põe em prática o projeto organizacio

nal concebido na fase anterior; 

.. novo período de estabilização, em que são refinados os processos requeridos de solução 

de problemas, resolução de conflitos e tomada de decisões. 

Claramente, o grid de DO é uma combinação de diversas técnicas de DO arranja· 

das de um n1odo especialmente ordenado. Não é de surpreender que tenha se tornado tão 

popular nos anos recentes. 
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Acompanhamento 

Os programas de DO não terminam abruptamente quando a fase de intervenção é com

pletada. Eles exigem um cuidadoso período de recongelamento para assegurar a duração da 
mudança. Essa fose de aco1npanhamento tem dois objetivos. Pri1neiro, a administração de 
veria tentar avaliar o in1pacto e a eficácia do progra1na de DO; segundo, deveriam ser 

estabelecidos passos para a nlanutenção das 1nudanças que fonun introduzidas. En1 urna 
condição 1nais detalhada, te1n-se: 

1. Avaliação do programa de DO: o avaliação de mudanças em qualquer sistema so

cial complexo é bostante d ifícil. O mesmo ocorre com o avaliação do programo de D0.8 

Até agora, o ovolioçõo tem sido o elo fraco no prótico do DO. Dois pesquisadores, Jerry 

Porras e P. O. Berg,9 estudaram 160 determinações dos programas do tipo DO, levadas 

o efeito num período de 15 anos, e concluíram que o DO " tem produzido relativamente 

pouca evidência sistemótica a respeito da sua eficócio". Se qualquer avaliação é feita no 

todo, esta toma a forma de apreciação subjetiva. É desnecessário dizer que existe uma 

tendência de os participantes contarem aos agentes de mudança o que estes querem 

ouvir, e de que os agentes de mudança percebam somente os aspectos positivos do pro

gramo. Neste caso, avaliações subjetivos deveriam ser feitas, jó que, por serem fáceis e 

não dispendiosas, ofereceriam aos agentes um pouco do real evidência de sucesso ou de 

fracasso de seus programas de DO. 

Uma avaliação moderada pode ser conduzida pela comparação das realizações reais do 

programa com os objetivos predeterminados, isto é, aqueles necessariamente definidos 

no inicio do programa de DO, transformados em termos trabalháveis, operacionais, para 

todos os participantes do programo. A Figura 16 .5 mostra a relação entre a avaliação 

subjetiva e o avaliação objetiva na fase de acompanhamento do DO. 

Idealmente, os usuários dos técnicos de DO tentam avaliar seus programas em termos 

factuais, ou seja, por exemplo, nos quadros 4 e 5 da figura citada, comparando os dados 

'antes' e 'depois' com os dados de um grupo de controle. 

De uma perspectiva estritamente cientifica, as avaliações objetivos deveriam ser parte de 

todo programa de DO, mesmo que sejam difíceis, dispendiosas e consumam tempo e que, 

muitos vezes, não sejom agradáveis do ponto de visto do administração. 

2. Manutenção das mudanças positivas: o propósito fundamento! de qualquer progra

mo de DO é induzir os membros do organização o se comportarem diferentemente. Pessoas 

com conflitos deveriam cooperar; não-coloborodores deveriam coloboror; pessoas com 

objetivos pessoais deveriam se centrar nos objetivos gerais, maiores, do orgonizoção. 

Enquanto os vários intervenções de DO são desenhados poro que os pessoas experimen

tem novos modos de se comportar, o mudonço de comportamento permanente é outra 

história. O ponto-chove é o clima de suporte para a mudança no trabalho. Quando o 

sistema formal de recompensa e punição e os grupos de pores [colegas} apoiarem a mu· 

dança, então ela provavelmente ocorrerá. 
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F1GURA 16 S· Med"do dos cesso do ·nter enção de DO • • 1 u 1 V . 

1 

1 

G» CJ) O) e 4) e s) 
Avaliação Avaliação Comparação Comparação Comparoçóo 

pelos pelo ogente das realiza- dos dados dos dados 
participantes de mudanço ções com os 'antes' e 'antes' e 

e/ ou objetivos 'depois' 'depois' com o 
pela alta predetermi- grupo de 

administração nodos controle 
do progromo 

<= Avallasão e;> 
Altamente subjetiva Altamente objetiva 

O comprometimento incondicional do oito odministroçõo poro com o programo de DO ajudo 

o colocar o sistema formal de recompenso e punição em harmonia com o desejado mudança 

comportamental. 'º O apoio dos grupos de pores é o porte mais difícil. Esse apoio torno o de$

congelomento conveniente e os intervenções de DO, excitantes, relevantes e inovadoras, poro 

que os pessoas realmente mudem. Uma vez que o entusiasmo dos pessoas seja estabelecido, 

nenhuma barreiro poro o mudança é grande o bostante poro não ser superado. 

Considerações sobre o diagnóstico do DO 

O diagnóstico do DO é difícil porque deve ser realizado tanto de informações visíveis 

como de informações 'escondidas'. Essa constatação pennite estabelecer u1na analogia da 

en1presa co1n un1 iceberg. 
Organizações diferentes tê m configurações diferentes dos aspectos visíveis e dos 'escon

didos'. Alguns desses aspectos são n1ostrados na Figura 16.6. 
Naturalmente, um diagnóstico completo de cada aspecto listado na figu ra anterior, alé1n 

de outros a sere1n considerados, seria muito caro e consu1niria nu1ito te1npo. Por isso, é i1n

portan ce selecionar a estratégia de diagnóstico correra para a infonnação procurada. Quatro 

dessas estratégias, an1plamente utilizadas, são descritas a seguir: 

1. Revisão de registros: também por couso dos exigências governamentais, os orga

nizações atuais possuem um saudável registro de informações. Quando os agentes de 

mudança têm o tempo e o paciência necessários poro o realização de uma pesquiso de 

registros, eles são geralmente recompensados com informações valiosos sobre o saúde ou 

o doença relativo do orgon izoçõo. Muito pode ser aprendido com o revisão dos registros 

pessoais que sinalizam excessivo obsenteísmo e rotatividade ou padrões de reclamações. 



O 378 • Teorias da administração 

FIGURA 16.6: O iceberg orgonizocionol, com seus elementos de diognóstico. 

Aspectos visíveis: 

• objetivos 

• políticas 

• tecnologia 

• estruturo e autoridade 

• conois de comunicaçõo 

• procedimentos e regras 

• desempenha 

Aspectos escondidos: 

• atitudes e opiniões 

• volores 
• sentimentos 

• políticas e poder 

• conflitos interpessoais 

• conflitos intergrupais 
• problemas técnicos e 

de comportamento 

De modo semelhante, um estudo dos registros financeiros pode mostrar sinais de custos e 

outros problemas financeiros. 

2. Entrevistas: por meio do uso de uma listo preparado de questões específicos (exigindo 

respostas 'sim' ou 'nõo') e gerais e questões abertos (que exigem explonoçõo detolhodo), 

um entrevistador habilidoso pode descobrir transações sobre um indivíduo em particular 

e sobre o orgonizoçõo em gerol. 

3. Questionários de pesquisa: esta alternativo é provavelmente o mais utilizado no 

estratégia de diagnóstico, atualmente. Questionários podem ser aplicados o pessoas em 

um grupo ou o indivíduos seporodomente. Podem ser eloborodos 'em coso' ou compro

dos.11 A lguns questionários de pesquiso relativamente sofisticados incluem o pontuação e 

o análise estatístico poro o avaliação. 

4. Observação direta: é bem sabido que os pessoas tendem o dizer uma coiso e o fazer 

outro. Quando esse tipo de discrepôncío tende o ser um problema, entõo o administração 

pode escolher ter uma outro porte neutro (usualmente um consultor externo) que observo 

diretamente os membros do organização no trabalho. 
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Cada tuna dessas estratégias tem seu enfoque apropriado no d iagnóstico do comporta-

1nento organizacional. 

Pelo balanceainento das respectivas forças e fraquezas de cada abordage1n, con10 

mostrado no Quadro 16. l, a seguir, é possíve l desenvolver uma estratégia de d iagnós

tico baseada em duas ou 1nais abordagens. É o caso, por exen1plo, de u1na entrevista 

cuidadosamente estru turada, que poderia ser usada para con1ple1nentar os resultados 

de uma revisão de registros, ou para completar as pré-questões de u1n questionário de 

pesquisa. O objetivo 1naior, naturalmente, é obter o máxi1no possível de infonnações, 

a u1n custo razoável. 

Q uADRO 16. 1: Forços e froquezos dos d iversos abordagens de diagnóstico. --------~ 

Abordagem Forças Fraquezas 
de diagnóstico principais principais 

• Provê perspectiva histórica 

de longo período 
1> Consome muito tempo 

Revisão de registros 1> Fotos e figuros confirmam 
1> Manutençõo incorreta do 

ou refutam os intenções 
arquivo pode ser destrutiva 

e/ ou percepçôes dos 
empregados 

,.. O contoto face a face é ,.. Os entrevistados geralmente 
revelador (l inguagem tentam parecer bons aos olhos 

Entrevistas 
corporal} do entrevistador 

1> Questões podem ser 1> Há consumo de tempo e custos 
inseridas no momento, paro se uma grande amostra é 
sondar áreas importantes exigida 

1> Questionários pré-elaborados 

1> Adequado poro grandes 
podem formular questões 
erradas 

Questionários de amostras 

pesquisa 1> A administração é eficiente 
1> A preparoção e a interpretação 

de questionórios 'em coso' 
em tempo e custo 

podem consumir muito tempo 
e custar coro 

,.. Os comportamentos falam 1> A preparação do observador 
por si mesmos {ações d izem geralmente provoca 
mais que palavras) comportamentos anormais dos 

Observação d ireta ,.. Problemas previamente 
individuas 

desconhecidos podem 1> Consumo de tempo e custos 
ser localizados por um ocorrem se uma grande 

observador externo treinado amostro é exigida 
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Forças causadoras da mudança 
Muitos são os fatores que aforam u1na organização, e a 1naioria deles n1uda consranre

mente. Esses fatores são chan1ados forças causadoras da mudança, e podem se originar tanto 

dentro con10 fora da organização, isto é, o processo de 1nudança organizacional pode con1e

çar co1n o surgunenro de forças endógenas e exógenas à organização. 

As forças endógenas, que criam necessidades de 1nudança estrutural e con1porra1nen

tal, provê1n da tensão organizacional: atividades, interações, sentimentos ou resu ltados de 

desempenho no trabalho. Já as forças exógenas provêln do ainbienre: novas tecnologias, 

mudança de valores da sociedade e novas oportunidades. 

Toda 1nudança é um 'problema' que deve ser solucionado de forma racional e eficiente. 

As 1nudanças organizacionais não devem ser feitas ao acaso, co1n improvisação, mas têm de 

ser planejadas. 

Forças internas de mudança 

As pressões para 1nudança podem vir de dentro da organização. Essas forças internas 

de mudança resultam de fatores como novos objetivos da organização, políticas gerenciais, 

tecnologias, atividades dos funcionários etc., confonne 1noscrado na Figura 16.7. 
U1na decisão da diretoria de mudar as 'metas' de crescimento de longo prazo para curto 

prazo pode afetar as 'metas' de muitos departamentos e até levar à reorganização. 

Forças externas de mudança 

Com certeza, a mudança organizacional ocorre por causa de alterações nas variáveis 

externas, con10 sisre1nas políticos, sistemas econômicos, mercados, recnologia e valores. 

Ainda que seja difícil generalizar sobre isso, parece que as forças externas de mudança tê111 

F IGURA 16.7: Forços internos de mudança. 

Atividades dos funcionórios 

l 
Objetivos - - ( ORGAN tZAÇAO )-- Políticas 

l 1 

Tecnologias 
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F1GUl\A 16.8: Elementos que o tuom como forças externos de mudonço. -----------, 

Condições educocionois 
Fotores Fatores 

culturais l / 
sociais 

""' ( ORGANIZAÇÃO ) 
Fotores / l ~ 
politicos Fatores 

Condições 
tecnológicos 

econômicos 

efeito 1naior sobre a mudança organizacional porque a adnünistração te1n pouco controle 

sobre elas, visto que são muito ntunerosas. 

U1na organização, qualquer que seja e la, depende e precisa interagir con1 o a1nbiente 

externo para continuar a existir; seus recu rsos (financeiros, de 1não-de-obra, cl ientes etc.) 

são obtidos fora. Qualquer coisa que interfira no ambiente ou o 1nodifique pode afetar as ati

vidades da organização e provocar forças de 1nudanças. Os principais elementos que atua1n 

con10 forças externas estão indicados na Figura 16.8. 
Note-se que as forças internas e externas de mudança não são encontradas isoladamen

te; ao contrário, com n1uita freqliência, estão inter-relacionadas. 

Formas de tratamento das mudanças 

Existem, basicarnente, dois 1nodos principais de tratar a 1nudança organizacional: o pro· 
cesso proativo e o processo reativo de mudança, conforn1e mostrado na Figura 16.9. 

No />rocesso />roativo (mudança proativa). a ad1ninistração desenvolve un1 programa de 
mudança planejada. A 1nudança planejada envolve ações deliberadas para 1nodificar o status 
quo. É proativa porque se lança a modificar situações estabelecendo novo curso en1 vez de 
corrigir o atual, além de procurar antecipar mudanças nos a1n bientes interno e externo. 

FIGURA 16. 9: Formos de trotomento dos mudonços. 

Mudança proativa <;= (~ __ P_R_o_e_LE_MA __ ~J =:> Mudança reativa ' 

(tem lugor ontes (tem lugar depois 
que o problemo ocorro) que o problema ocorre) 
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No /Jrocesso reativo {mudança reativa), a ad1ninistração se adapta passo a passo para 

tratar dos proble1nas à 1nedida que vão surgindo. 

Resultados de ignorar as mudanças 

As institu ições na sociedade, inclusive as organizações e1npresariais, ajudain a preservar 
muitas coisas de valor do passado. Isso inclui inovações sociais, culturais e tecnológicas, 
be1n con10 os valores correspondentes. É in1porrante essa função das instituições e1n co

nectar passado, presente e futuro para permitir a contin uação de 1n uitos dos aspectos dese
jáveis da vida. 

En tretanto, para se protegeren1 de 1n udanças ulteriores, as instituições endurece1n sua 
resistência forinalizando rituais, costu1nes e tradições, e con1 isso alcançam a incapacidade 

de enfrentar novos ambientes, ca1n inhando para a estagnação, o declínio e o fracasso. 
As organizações precisam fazer o planejainento e enfrentar o desafio da mudança, e 

isso depende das pessoas. Essas pessoas podem apresentar reações variáveis (de negativas a 

posit ivas) às mudanças: 

I> podem negar que esteja ocorrendo mudança; 

I> podem ignorar a mudança; 

I> podem resistir à mudança; 

I> podem aceitar a mudança e se adaptar a ela; 

I> podem prever e planejar a mudança . 

Tunto os administradores con10 os de.mais funcionários têm probabilidade de suportar a mu

dança se esta for dirigida à causa real do problema, solução de futo, e não os afetar adversainente. 

Resistência à mudança 

Toda mudança provoca resistência, por causa do 1nedo do novo, do desconhecido. A 

percepção da 1nudança ve1n acompanhada de um senti1nento de an1eaça à situação organi· 
zada e segura do indivíduo, ameaça esta que pode ser real ou i1naginária, mas que t raz efeitos 

reais e concretos en1 1nanifescações fisiológicas, psicológicas e sociais. 

Essa percepção de ameaça provoca certo desequilíbrio interno, que, por sua vez, deflagra 

reações variadas para a recuperação do esrndo anterior de equilíbrio: bloqueio (não ver, não 

ouvir), lapsos de linguagem, distrações, esqueci1nentos e racional izações são exe1nplos de 

mecanismos de defesa psicológica para 1nanter ou reaver o equ ilíbrio emocional tanto das 

pessoas como de grupos. 
Afinnações e observações aparente1nente racionais, be1n co1110 comentários jocosos e 

irónicos, pode1n transn1itir vigorosas 1nodalidades de reação à mudança. 

acento para o conteúdo verbal e não-verbal das declarações. 

, 
E preciso estar 
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Essas resistências à 1nudança são reações normais, natu rais e até sadias, desde que re

presenten1 apenas um período transitório de tentativas de adaptação, e1n que as pessoas 

buscan1 recursos para lidar com o desafio de UJna situação d iferente. 
Os fa tores de personalidade tê1n influê ncia decisiva sobre as percepções, os senti-

1nentos e as maneiras de reagir à 1nudança, e são faciln1en te notados em pessoas seguras 

e em inseguras. O a utocontrole e a confiança nos o utros, juntamente com atributos de 

flexibilidade, iniciativa, autononüa, resistência a tensões e corage1n para correr riscos, 

contribuem para possibilidades maiores de aceitar as mudanças e lidar com elas. A 

resistência à 1nudança é, porcanto, tuna fase inicial prevista em qua lquer progra1na de 

mudança planejada. 

Causas da resistência à mudança 

Os pesquisadores John Korrer e Leonard Schlesinger menciona1n quatro causas co1nuns 

de resistência à 1nudança: 

1. egoísmo provinciano: medo de perder o poder de tomodo de decisões e o autoridade 

no planejamento e desenvolvimento de novos produtos, por exemplo; 

2. má compreensão e falta de confiança: boatos e não-entend imento correto de pro

postos; 

3. avaliações diferentes: resolução de um 'problema' com enfoques diferentes, de gru

pos diferentes, sem considerações conjuntos; 

4 . baixa tolerância à mudança: ameaço aos hábitos e relações existentes, o que pro

voco temor sobre o falto de capacidade poro satisfazer os novos requisitos, bem como o 

medo do perda de padrões cômodos de relações pessoais. 

A resistência que provém de qualquer tnna dessas causas é 1nuitas vezes disfarçada 

por pessoas que resistem de 1nodo requintado e criativo . U1n exame 1nais profundo da 

resistência pode revelar objeções menores às n1udanças; poré1n, pode també1n revelar 

objeções de peso e valor. , 
E bon1 notar que a n1udança nem sempre é desejável. Mudanças n1al concebidas devem 

gerar resistência be1n-sucedida, e as pessoas que resiste1n 1nerecerian1 aprovação (embora 

não possain recebê-la dos defensores da 1nudança, por bloqueá-las). 

Por tudo isso, é aconselhável que haja debate com relação às 1nudanças antes de sua 

implementação. 

As estratégias para lidar com a resistência à 1nudança são: 

li> educação e comunicação: quando houver falto ou análise impreciso de dados; 

li> participação e envolvimento: quando os iniciadores não têm todos os dados poro 

projetor o mudonço; 
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li> facilitação e apoio: quando as pessoas resistem por problemas de ajuste; 

li> negociação e acordo: quando algum grupo sairá prejudicado ou onde tenha muito 

poder para resistir; 

li> manipulação e cooptação: quando folharem outras táticas ou o processo for muito 

coro; 

li> coerção (explícita e implícita): quando a rapidez for essencial. 12 

Cultura e clima organizacionais 

Conceito de cultura organizacional 

C11da organização é diferente das dc1nais por causa de suas particularidades, como ativi

dades, recursos e també1n pelo seu a1nbiente interno: a cultura organizacional. 

A cultura organizacional é o sistema de valores, crenças, 

normas e hábitos compartilhados que rege a interação 

dos elementos de uma organização. 

A cultura reflete as visões co1nuns sobre 'o modo co1no as coisas são feitas' na organiza

ção. A cultura organizacional, algumas vezes denonünada culiura corporativa, por refletir o 

ainbiente interno e part icular de cada organização, é um componente crítico que deve ser 

gerenciado, e, para isso, os adn1inistradores deve1n primeiro entendê- la e, então, determinar 

con10 ela pede sustentar a estratégia da organização. 
U1na maneira de con1preender a cultura da organização é por meio da análise dos sím

bolos, rituais e ideologias. Os símbolos são no1nes, logomarcas e características físicas usados 

para 'conduzir' a ilnagem de lllna organização. Os riuwis são ações costu1neiras e repetidas 

dentro de lnna organização. As ideologias são crenças, princípios 1norais e valores que provê

em a base para a to1nada de decisão organizacional. 

A natureza da cultura organizacional 

As culturas organizacionais se desenvolven1 a partir de u1na variedade de fontes, con10 as 

idéias dos indivíduos envolvidos (fundadores, líderes etc.), políticas de pren1iação/punição, 

políticas de qualidade, mudanças ainbienrais (concorrência, economia etc.). Três aspectos 

da cultura organizacional são particulannente i1nporrantes na análise do in1pacto da cultura 

sobre determinada organização: direção, difusão e força. 

A direção refere-se ao grau en1 que a cultura apóia, 1nais cio que interfe re, o alcance 

das metas organizacionais. A difuscio é a extensão na qual a cultura está disse1ninada 

entre os membros da organização, e1n opos ição a esta r irregulannente distribuída. Já a 
força refere-se ao grau en1 que os participantes acei tain os valores e outros aspecros de 
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tnna cultura organizacional. U1na cultura pode ter um 'impacto positivo' na eficácia 

organizacional quando e la apóia as 1netas o rganizacionais, é amplamente comparti· 

lhada e profundamente internalizada pelos men1bros da organização. Por outro lado, 
tuna cultu ra pode ter un1 'impacto negativo' em tuna o rganização quando an1plainente 

compartilhada e forte1nente internalizada, 1nas influenciando os con1porran1e1uos e1n 

direções que não aquelas das metas organizacionais e, em muitos casos, até interfe rin

do nas 1netas. 

Elementos básicos da cultura 

Edgar Schein, un1 dos maiores especialistas em cultura organizacional , propõe que a 
cultura existe en1 três níveis: artefatos, valores adotados e hipóteses básicas, confonne mos

trado na Figura 16.1 O. 

Arr..efatos são coisas que uma pessoa vê, ouve e sente quando encontra um novo 

grupo com urna cultura não fa1nil iar. Eles estão e1n qualquer lugar, e as pessoas pode1n 

aprender sobre a cultura prestando atenção a e les. São os aspectos observáveis da 

cultura. 

\lc,/ores adorados são as razões que alguém dá para fazer o que faz. Schein acha que a 

maioria das culturas organizacionais pode ser atrelada aos valores adotados estabelecidos 
pelos fundadores da cultura. Esre é o segundo nível da cultura organizacional. 

Hi/>óteses básicas são crenças que os n1e1nbros da organização to1nam co1no seguras. A 

cultura prescreve 'o 1nodo cerco de fazer as coisas' em t11na organização; freqücntemen re, 

considerações não d itas ou escritas. Esses níveis estão n1ostrados na Figura 16.10. 
Os aspectos observáveis da cultura organizacional estão relacionados com o núcleo da 

cultura, co1no n1ostrado na Figura 16.1 1. 

F IGURA 16 1 O· N' e's de e lt o o gon ac·onol de Sche'n • • IV 1 u ur r IZ 1 
' 

1 • 

( Artefatos ) Maior Processos e estruturas visíveis da organização 

1f (mas difíceis de inlerprelor) 

~ 1f .. 
"O 

( Valores adotados ) 
a Estratégias, metas, filosofias "O ·-- (juslificalivas adotados) ·-SJ ·-.. 

~ 1f > 

~ Crenças, percepções, pensamentos e sentimentos 

Hipóteses básicas (fonte última de valores e ações) 
Menor 
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f 1GuRA 16.11: A culturo observável e o núcleo do culturo. 

Ritos e rituois: celebroçõo 
de heróis e eventos 

mostrondo valores centrais 

Histórias: contos sobre 
eventos conduzindo aos 

va lores centrais 

íJ 
~~:::.~ 

(!=» Valores: crença s 
sobre o modo 

1 certo de 

Heróis: pessoas (do possodo 
e do presente) que mostram 

valores centrais 

~ortomento 

~----')1'.J ---~ V 

Símbolos: linguagem e outros 
aspectos conduzindo aos 

valores centrais 

Gerenciamento e mudança da cultura organizacional 

O gerencia1nenco do núcleo da cultura envolve o estabeleci1nento e a manutenção de 
valores apropriados. U1na vez que essa responsabilidade é geraln1ente considerada 1nais ao 
nível da organização co1no u1n todo, o mesmo pode ser válido para qualquer gerente en1 sua 
unidade de trabalho. 

De 1nodo se1nelhante à organização co1110 um todo, a unidade de trabalho estabelecerá 
uma cttltura. O quanto essa cultura servirá aos objetivos-chave da unidade de trabalho depen
derá e1n parte da influência dos valores-guia 'direção', 'difusão' e 'força' 1nencionados anterior

mente. Muita atenção ten1 sido dada ao conceito de 'gerente simbólico', isto é, algué1n que usa 
os símbolos para estabelecer e manter uma cultura organizacional desejada. Gerentes simbóli
cos falam a 'linguagem' da organização, pois usain 'palavras' para descrever pessoas, eventos e 

1nes1no a co1npetição, de 1naneíras que reforça1n e co1nunican1 os valores do núcleo. 
Uma vez que envolvem valores, hipóteses, crenças e normas razoavelmente estáveis, as 

culcuras organizacionais poden1 ser difíceis de mudar. U1n procedünento para a 1nudança 
da cultura organizacional envolve cinco passos principais, que são: 

1. Nivelamento das normas atuais: etopo em que são listados as normos vigentes 

(comportomenlos esperados no orgonizaçõol que os participantes acreditam inlluencior 

suas ali ludes e ações. Este processo é estabelecido em grupos de empregados ou por 

represenlontes de grupos, que buscom os normos que revelem impocto negativo sobre a 

eficácio da cultura. 
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2. Articulação de novas direções: etapa em que as membros do grupo d iscutem a 

direção atual da organização e os comportamentos necessários poro o sucesso organiza· 

cionol. 

3. Estabelecimento de novas normas: etapa em que os membros do grupo de

senvolvem umo listo de novas normas que ter iam um impacto positivo no eficácia da 

orgonizoção. 

4 . Identificação de fendas culturais: essa fase envolve o identificação dos áreas nos 

quais existe umo grande diferenço (fendo cultural) entre os normas reais e aquelas que 

influenciariam positivamente o eficácia orgonizacional. 

S. Fechamento das fendas culturais: etapa que vincula o acordo sobre as novas nor· 

mas e projeta os meios de reforçá-las, como o estabelecimento de sistemas de recompen· 

sas, que encorojom os membros o seguir os novos normas culturais. 

Esse processo é útil con10 urna abordage1n geral para mudança da cultura organizacional, 

mas os líderes de alta posição tê1n mudanças culturais específicas ern rnente, q ue goscariatn 

de irnplementar. 

Clima organizacional 

A cultura é o fator rnais conveniente de todos os n1écodos adrniniscrarivos para provocar 

a rnotivação. Cada organização é un1 sistema complexo, con1 un1a cultura específica (co1n 

urn siste1na de valores) que se reflete no que se denonlina clinia organizacional. Alétn dos 

arranjos para a condução dos processos e atividades organizacionais, a ad1nin istração te1n 

a responsabilidade de criar urn clima no qual as pessoas são 1notivadas a trabalhar de boa 

vontade e eficazmente. , 
O clin1a organizacional é um conceito geral e difícil de definir precisamente. E rnais para 

ser sencido, porque é co1nposro de forças nen1 rodas co1npreensíveis. 

Clima organizacional é a atmosfera psicológica, resultante 

dos comportamentos, das modelas de gestão e das políticas 

empresariais, refletida nos relacionamentos interpessoais. 

O cli1na organizacional é , por tudo isso, característico de cada organização. Os ele1nen

tos internos e externos que, de algum modo, afetam o clima organizacional são: 

... comunicação; 

... objetivos; 

... responsabilidade; 

... benefícios; 
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"' participação; 

"' criatividade; 

"' liderança; 

"' motivação; 

"' reconhecimento; 

"' padrões de qualidade; 

"' outros. 

O levanta1nento do clima diagnostica, con1 razoável grau de acerto, as causas das insatis

fações, angústias, frustrações, tensões e ansiedades (expectativas) que brota1n no a1nbiente 

interno das organizaçôes, com nível de intensidade e freqüência. O grau de aceno nos pro
grmnas internos é funçào da adequação dos diagnósticos efetuados. 

Para 1nudar o clima organizacional, a organização precisa ter capacidade inovadora, isto 

é, as seguintes caracrerísticas: 

li> adaptabi lidade: resolver problemas com reação rápido e flexível às exigências mutá

veis e inconstantes do meio ambiente; 

li> senso de identidade: conhecer e compreender o passado e o presente, bem como 

compreender e compartilhar os objetivos do organização por todos os seus participantes; 

11> perspectiva exata do meio ambiente: d iagnosticar e compreender o meio 

ambiente; 

li> integração entre os participantes: a orgonizoçõo se comporto como um todo 

orgânico. 

Questões para revisão 

1. Mencione três condições orgonizacionois 

que sejam propícios paro o oplicoçõo do 

DO. 

2 . Conceilue DO e esquematize o referido 

conceito. 

3. Q uais são os quatro considerações básicos 

sobre pessoas no trobolho no visão do DO? 

4 . Mencione quatro corocterísticos básicos do 

DO. 

S. Explique codo um dos cinco estágios do 

DO resumidamente. 

6 . Q uois são os três etopos do modelo de DO, 

de lewin? 

7 . Mencione quatro características do feedback 

eficaz. 

8. Como se classificam os forças causadoras 

do mudança orgonizocionol? 

9 . Quais são os formos de trotamento dos mu

danças? Explique-os resumidamente. 

1 O. Mencione três cousas comuns de resistência 

às mudanças. 

11 . Conceitue cultura orgonizacionol. 

12. Conceitue clima argonizocionol. 

13. Quais são os quatro característicos de uma 

organização poro mudar o clima orgonizo

cionol? 
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.,. Estudo de caso 

Uma nova abordagem à produção de ração para animais 

No final da década de 1960, a divisão de rações para ani1nais de uma grande cor

poração estava enfrentando sérios problemas. Havia baixa produtividade, alta taxa 

de ausências no trabalho e atitudes negativas dos funcionários. Estavam até 1nesmo 

ocorrendo atos de sabotagem e violência. 
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Para con1bacer os proble1nas, a organização resolveu construir u1na fábrica nova, 
onde se con1binaria 1nclhor tecnologia con1 os conhecúncncos da ciência comporca-
1nental. Quatro gerentes e um supervisor trabalharan1 com un1 consultor e1n ciência 
comportamental e chegaram a um plano inovador que pretendia equilibrar as neces
sidades das pessoas e da e1npresa. A nova fábrica foi inaugurada no início dos anos 
70, con1 funcionários assumindo n1uitas das responsabilidades que antes erain tradi
cio11almente de gerentes: elaboravain descrições de cargos, entrevistavam candidatos 
a e1nprego e até mes1no decidiam sobre os au1nentos salariais. 

A fábrica nova elinUnou ca1uadas adnlinistracivas e de supervisão. As equipes 
autogerenciadas tinha1n três áreas de responsabilidade: processa1nenco, embalage1n 
e remessa, e trabalho ad1niniscracivo. Cada equipe era fonnada por sete a quatorze 
n1e1nbros que compartilhavam a responsabilidade pelo serviço de sua área. Por exen1-
plo: a equipe de processan1enro não somente produzia a ração, como rambé1n era 
responsável pelo recebúnenco de macérias-pri1na, segurança, manutenção do equipa
mento e qualidade. A equipe era suficience1nente grande para realizar tarefas bastan
te independentes e pequena a ponto de permitir que as reuniões fosse1n eficientes e 
que as decisões fosse1n tomadas em conjunto. Cada equipe tinha un1 líder e1n vez de 
supervisor, que atuava 1nais co1no orientador do que con10 patrão. 

Quais foran1 os resultados? Os engenheiros haviam calculado que seriam neces
sários pelo 1nenos 110 funcionários para a fábrica funcionar. Utilizando equipes, a 
fábrica acabou sendo ben1 rocada con1 apenas 70 funcionários - 40 a n1enos que 
o previsto. Depois de 18 1neses, a redução dos custos adininiscracivos e a baixa taxa 
de ausências haviam resultado em uma economia de aproximada1nente 1 milhão de 
dólares por ano, valor comparado ao sisten1a tradicional anterior. O moral escava 
aparentemente ateo, e os gerentes, líderes de equipe e operadores parecia1n estar 
profundamente envolvidos co1n o trabalho. O registro de segurança da fábrica agora 
esrava excepcional. 

Mas co1neçara1n a surgir alguinas dificuldades. Falava-se que o sistema estava 
funcionando tão be1n que algu1nas pessoas da área de ad1ninjsrração e de pessoal 
começarain a achar que seus cargos estavam aineaçados no longo prazo. Eles não 
eram os únicos da organização que não escava1n 1nuito entusias1nados com as novas 
idéias. Temendo possíveis reações negativas do sindicato, os advogados da con1pa
nhia se opuserain à idéia de os me1nbros das equipes vorare1n aumentos salariais. Os 
gerentes de pessoal se opunha1n à idéia de os me1nbros da equipe romare1n decisões 
de contratação de novos funcionários. Os engenheiros se ressenria1n con1 a idéia 
de funcionários realizando trabalho de engenharia. Os contadores não gosrava1n da 
idéia de os funcionários cuidaren1 de registros. Para acal1nar algun1as recla1nações, 
foran1 acrescentados novos cargos ad1niniscrarivos: un1 gerente de engenharia indus• 
triai, un1 concrol/er e um gerente de serviços administraàvos. 
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O pagarnento passou a ser u1n constante te1na de discussão. Alé1n da oposição dos 
advogados à votação dos funcionários nos aumentos para os colegas, essas decisões 
eran1 basica1nente difíceis. Os funcionários ta1nbé1n começaram a achar que deve
fiarn ter participação no sucesso financeiro da ernpresa, n1as se fosse instituído um 
sisten1a de bônus em apenas u1na das fábricas isso acarretaria problemas nas outras. 

Tambérn havia problernas mais sutis. Uma fornecedora ficou surpresa e melindra
da por precisar negociar com um funcionário, não con1 um gerente. Em U1na reunião 
dos funcionários da corporação, todos os parcicipantes erarn gerentes, rnenos o repre
sentante da nova fábrica. Sua presença foi considerada pelos outros participantes no 
1níni1no potencialmente arneaçadora. 

Apesar de a corporação anunciar oficialmente que o progran1a é urn sucesso, há 
evidências de que as novas práticas estão sendo paulatina1nente abandonadas. Vários 
gerentes se dernitirarn. Urn deles disse: "Eles vira1n que havíamos criado algo com o 
que não conseguiarn lidar, então acabararn colocando os rapazes deles lá. Arruinei a 
minha carreira na e1npresa porque estava envolvido nesta história". 

Fot11es: R. \Xlalton, "How to counccr altcracion in chc plane", Hal'llard Business Revie.v, 50, 
nov.-dez. 1972, p. 70-81; e "Stoncwalling plane democracy", BttSiness \Yleek, 28 n1ar. 1977, p. 

78-82. 

Questões 

1. De quois evidências você precisaria paro definir se a fábrica novo foi um sucesso? 

2 . Que hipóteses e práticos de DO foram usados no projeto e nos operações do fábrica? 

3. Que fotores poderiam cousor o sucesso da fábrica? E o fracasso? 

4. Alguns desses problemas poderiam ter sido previstos com base no que você sobe sobre o 
esquema de sistemas? Explique. 
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Vantagens da APO e requisitos de sucesso ..,. 

Limitações e críticas à APO ..,. 

O escudo desce capítulo corna o leitor capacitado a: 

.. Compreender a origem da expressão Administração por Objetivos. 

.. Definir a APO e suas caractcríscicas principais. 

.. Entender a mecânica do processo em suas diversas fases. 

.. Determinar as vantagens e os requisitos de sucesso da APO. 

.. Esrabclcccr limiraçõcs e críticas ao processo da APO. 
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lntroducão , 

Unia fonna con1um de esrabeleci1nenro de rneras usada nas organizações é a Ad1ninis

tração per Objetivos (APO). Esse processo é un1a tentativa de alinhar metas pessoais co1n 

a estratégia do negócio, por meio do au1ncnto da co1nunicação e das percepções compar

til hadas ent re a gerência e os subordinados, seja con10 indivíduos ou como un1 grupo, pela 

conciliação do conflito quando este existir. 

A APO dá atenção aos objetivos dos n1e1nbros da organização e con10 esses objetivos 

se relacionam com os objetivos da organização. A APO pode ser aplicada aos 1nembros de 

todos os níveis da organização, e isso pode resultar na adoção de um estilo de achninistração 

mais participativo e colaborativo. 

A expressão Administração po1· Objetivos foi desenvolvida por Peter Dnrcker em 1954. r O 

trabalho de Drucker foi ampliado per George Odiorne, cujo prirneiro livro realçava a neces

sidade de niedições quantitativas2• Esse livro é considerado a pri1neira vertente da APO. 

A expressão APO foi utilizada tainbém por D. McGregor, que defend ia seu uso como u1n 

1neio preferido de estabelecirnento de n1etas, avaliação do desernpenho gerencial e auto

avaliação. McGregor salientava a natureza qualitativa da APO e seu uso para o desenvolvi

mento e crescin1ento no t rabalho, e essa foi considerada a segunda vertente da APO. 

O siste1n a de APO tem sido adotado em uma vasta gama de atividades organizacionais, 

tanto no setor público co1no no privado. U1n programa de APO gerahnente canünha e1n 

cada un1 dos relacionanien tos gerente-subordinado, focando na d iscussão da solução do 

problen1a, bem corno envolvendo equipes de trabalho. O programa reduz a an1bigüidade, 

fazendo o estabelecin1ento das metas de maneira mais participariva e cransacional. 

Por participativo e transacional entende-se que, no estabelecimento de metas, os subordina

dos tê1n 1naneiras sigiüficativas de prover recursos de entrada, e, na revisão de dese1npenho, u1n 

exame colaborativo das principais forças na situação necessita ser feito tanto do subordinado 

como do supervisor, be1n como do impacto do desen1penho de an1bos no resultado alcançado. 

Conceito e características da APO 
Todas as organizações (isto é, todos os gerentes) tê1n 1n etas e objetivos a alcançar. E1n 

1nuitos casos, todavia, as 1neras não são estabelecidas de 1no<lo claro, fazendo com que os 

gerentes e subordinados tenhaan anal-entendidos sobre o que, de fato, essas 1netas são. 

A APO é urna abordage1n para resolver as diferenças nas percepções das rnetas. De 

acordo com Thon1as G. Cummings e Christopher G. Worley:1 

A Administroção por Objetivos pode ser definido como um estilo 

ou sistemo de odminislroção que relociono os meios orgonizacionois 

com o desempenho e o desenvolvimento individual, por meio do 

envolvimento de todos os níveis administrativos. 
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John \Y/. Hu1nble4 refere -se à impo rtância da análise dos resultados-chave. Isso vai iden

tificar claramente o principal propósito do trabalho e as tarefas-chave a seren1 alcançadas 

naquelas áreas de atividade direta1nente relacionadas com o alcance das 1netas e cujo de
se1npenho tem efeito significativo sobre a eficácia da organização. 

Deve existir um processo adequado de orientação, creinamento e desenvolvi1nen to para 

os subordinados, conforme Humble . 

As características principais da APO são: 

1. estabelecimento conjunto de objetivos entre o gerente e seus subordinados; 

2. estabelecimento de objetivos poro cada departamento ou setor; 

3. interligoçõo dos obje tivos deportomentois; 

4 . eloboroçõo dos planos operocionois, com ênfase no controle; 

5 . contínuo avaliação, revisão e reciclagem dos planos; 

6 . porticipoçõo otvonte do chefio no estimuloçõo de envolvimento dos subord inados. 

O processo da APO 
A mecânica do processo da AP0 5 é 1nostrada na Figura l 7 .1, e esse processo é des

crito a part ir de uma perspectiva ideal. Em q ualquer organização, as etapas do processo 
tenden1 a va riar e1n i1nporrâ nc ia e podem 1nesmo obedecer a uma seqüênc ia dife ren te . 

As fases do processo são: 

1. estabelecimento de metas e objetivos organizacionais: objetivos desafiadores, 

justos e consistentes sõo o ponto de partido poro o ciclo do APO; os objetivos devem ser 

postos por escrito, poro posterior acompanhamento; 

2. desenvolvimento do plano de ação: afirmativos de ação poro os objetivos estabe

lecidos porticipotivomente, o que conclu i o fose do planejamento do APO; 

3. revisão periódica: monitoramento do desempenho, por meio de reuniões entre o ge

rente e seu pessoal, em intervalos de três, seis e nove meses, poro o confi rmação ou o 

reovolioçõo e mesmo olteroção dos objetivos; 

4. avaliação de desempenho: verificoçõo, opós codo período de um o no de estabele

cimento dos metas/objetivos, do ponto de visto 'previsto versus realizado'. 

A APO enfatiza resultados e não personalidades ou desculpas. A fase de controle do c i

clo da APO está completa quando o sucesso do processo é recompe nsado com promoções, 

prêmios de mérito ou outros benefícios convenientes, e q uando a falha é observada para 

fucu ra ação corretiva. 
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f1GURA 17. 1: O processo do APO. -----------------------~ 
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A APO é potencialmente un1 processo atraente. Ele provê oportunidade para que a 

administração aceite maior responsabilidade e crie um nível n1ais profundo de contribui

ção pessoal. 

Existem muitos pontos a recomendar tanto para a organização co1no para os gerentes e 

funcionários. As vantagens geralmente declaradas da APO são: 

li> concentro atenção sobre os áreas principais do eficácia organizacional; 

li> identifico o progresso dos áreas-problema em direção ao alcance dos objetivos; 

li> melhoro o controle do informação e dos padrões de desempenho; 

li> conduz o uma estruturo organizacional dinâmico, especificando os responsabilidades; 

li> identi fico onde os mudanças são necessários e procuro melhoria contínuo nos resultados; 

li> identifico os necessidades de treinamento e propicio um ambiente de crescimento pessoal 

e de outodisciplino; 

li> melhoro os sistemas de avaliação e o criação de procedimentos mais eqüitativos de pio· 

nos de recompensas e promoção; 

li> melhoro o comunicação e os relacionamentos interpessoais e encorajo o motivação paro 

o aperfeiçoamento do desempenho individual. 

Com base em uma revisão específica de progra1nas o rganizacionais de APO, Carrol e 

Tosi conclue1n que "a adoção desta abordage1n pode n1elhorar o dese1npenho gerencial, as 

atitudes gerenciais e o planejainento organizacional".6 
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Entretanto, eles destacam que a pesquisa mostrou que os programas de APO requerem un1 
ten1p0 considerável e aplicação de esforços para imple1nentação com sucesso, exigindo ap0io e 
atenção da alta administração da organização; se assiln não for, os programas falharão. 

Para que um progran1a de APO seja ben1-sucedido, ele requer: 

.,. comprometimento e opoio do oito odministroçõo; 

.,. cuidadosa atenção no estabelecimento das tareias-chave, das figuras-alvo e dos padrões 

de desempenho; 

.,. definição adequada e realista de objetivos que sejam lucrativos para a organização, 

alcançáveis e mensuráveis; 

.,. participação verdadeira de todos os níveis nos objetivos acordados e espírito de equipe 

no trabalho; 

.,. evitaçõo de excessivo trabalho burocrático (popelada) e manutenção do entusiasmo do 

sistema. 

Limitacões e críticas à APO 
' 

A APO não é UJna panacéia e está sujeita a li1nitações potenciais e críticas. Ela tem sido 
co1nparada a u1na fonna 1noderna da ad1nit1isrração científica. É rambé1n sujeita à 1nes1na 
possível crítica de grande ênfase na definição do trabalho individual con1 uma estrutura de 
autoridade ad1ninistrativa e à hipótese de não haver conflito entre as n1ecas individuais e as 
1netas organizacionais. 

A APO não deveria ser aplicada como un1 simples instrumento de pressão por 1neio do 
qual a administração aun1enta a carga de exigências que se espera que os subordinados al
cance1n. Ela parece ter sofrido algum declínio na popularidade de sua aplicação; entretanto, 
pesquisas de1nonstrain que, apesar de nun1erosos argu1nentos a favor e de nU1nerosos argu· 
n1e11tos contra, a questão de que a APO pode ser lllll processo eficaz ainda pennanece. 

O principal aspecto da crítica são os conflitos que pode1n surgir entre objetivos indivi
duais e organizacionais. O processo é usualincnte relacionado com un1 esquema sofisticado 
de avaliação de dese1npenho e escalas de reprimenda. Por isso, a eficácia prática da APO 
está relacionada à forn1ulação dos esquen1as de avaliação. 

J. S. Kane e K. A. Freeman1 expõen1 um cerro número de problemas comuns que são 
inerentes a qualquer processo de APO baseado e1n esquernas de ava liação. São eles: 

.,. o fe nômeno taxa de objetivos: quando recompensas são boseadas na avaliação 

de desempenho, os funcionários adotam uma orientação de racionalidade econômico 

para com os objetivos, isto é, tentam estabelecer objetivos no nível mais baixo possível 

para maximizar o probabilidade de alcançá-los; 

.,. a falta de comparabilidade dos padrões de desempenho: o estabelecimento 

de padrões paro alcance de desempenho, por nível de dificuldade, é impossível; a deli· 
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nição das dificuldades dos próprios objetivos pelos participantes é determinada mais por 

suas habilidades de barganha do que por critérios de eqüidade; 

.,. a estruturação da avaliação de desempenho: com ênfase no alcance dos objeli· 

vos de cada participante, provoca mais a preocupação individual do que a do grupo no 

alcance dos objetivos; 

.,. ênfase também nas realizações de curto prazo: quando os resultados das ova· 

lioções de desempenho são usados poro decisões pessoais (como pagamentos, prêmios 

de mérito, promoções!, e estas são tomadas em períodos anuais, a organização deve 

estabelecer também objetivos de curto prazo; 

.,. substituição da discrição de controle por mensuração: o esquema de avaliação 

de desempenho deve satisfazer os requisitos de um sistema de mensuração; se, lodovia, 

ocorrer que a lg uns casos não estejam cobertos pelas regros estabelecidas, o processo de 

avaliação fica sob o controle dos caprichos dos avaliadores; 

.,. a inutilidade como um preditor para decisões de promoção: o desempenho 

em um cargo de nível mais baixo pode pred izer o desempenho em um cargo de nível mo is 

alto somente se os dois cargos compartilharem atividades; as medidos de desempenho 

em funções específicos não podem ser isolados quando um esquema de avaliação de 

desempenho de um processo de APO é usado; 

.,. a síndrome do gargalo: os objetivos devem ser estabelecidos para cada unidade de 

trabalho, no período anual de operação, e devem ser alcançados o um mesmo tempo; 

isso cria um tremendo estrangulamento nas atividades dos gerentes e supervisores. 

Críticas aos objetivos 

Apesar de existire1n fortes indicações de que os objetivos e 1netas eleva1n o dese1npenho 
do funcionário, alguns estudiosos não concordain con1 rodo o valor dado aos objetivos . 

William Edwards De1ning afirmava que as metas ntunéricas são 1nais prejudiciais do que 
benéficas. Alguns casos que explica1n isso são: 

.,. os melas quantitativos encorajam os funcionários o concentrar seus esforços no quontido· 

de da produção, e não na qualidade; 

.,. os meios específicos de produção são trotados como teto, e não como piso {ou seja, oo 

serem atingidas, pára·se o processai ; 
.,. os melas específicas limitam o potencial dos provas, por dissuadirem seus esforços de 

melhoria constante; 

.,. as melas quantitativas permitem práticas questionáveis e desonestas, como vendas falsas 

e entregas que não foram pedidos. 

A APO consiste e1n uma técnica sistemática de gerência, com forte ênfase no planeja· 
1nento e no controle. Nessa sisre1nática de fixação de objetivos, são necessárias e observadas 

, . . . 
caractensticas estruturais e con1portamen ta1s. 
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As características estruturais são: 

I> os objetivos de longo prazo são estobelecidos (em gero!) pelo cúpula; os de médio e curto 

prazo são fixados pelo gerência; 

I> os objetivos e metas são expressos como resultados finais e não como torefos ou o tividodes; 

I> os objetivos e meios devem ser coerentes, bem como coordenados nos vários níveis e 

áreas do empresa. 

As características co1nportan\entais são: 

I> ênfase no outocompromisso dos subordinados em relação aos objetivos e metas, que 

preparam e possam a ser responsobilidode deles; 

I> ênfase na auto-análise do desempenho e do conseqüente autocontrole, em relação aos 

resultados obtidos; 

I> desvios de resultados em relação ôs meios provocam autocorreção no desempenho e, se 

necessário, orientação específico do superior. 

Há casos em que o superior estabelece os objetivos, ' vende' -os, mensura-os e avalia o pro
gresso. Esse processo é n\ais 'Controle por Objerivos' do que Ad1ninisrração por Objetivos. 

Questões para revisão 

1. Conceitue o Administração por Objetivos. 

2. Mencione quatro corocterísticos principais 

doAPO. 

3. Q uois são as fases do processo do APO? 

Explique-as resumidamente. 

Referências bibliográficas 
I> DRUCKER, Peter. The practice of manage

menl. Novo York: Horper & Row, 1954. 

I> HUMBLE, John. lmproving manogement per
formance. Londres: British lnstitute oi Mono

gement, 1967. 

I> HUSE, Edgard. Management, 2. ed. SI. 

Paul: Wesl, 1982. 

Notas do capítulo 

1. Peter F. Drucker, The practice of manage

menf. Londres: Heinemon, 1989. 

4 . Mencione quatro vantagens da APO. 

S. Mencione quatro problemas comuns, ine
rentes o qualquer processo de APO, relati

vos aos esquemas de avaliação. 

I> l ODI, Joõo Bosco. Administração por 
Objetivos. Sõo Paulo: Pioneira, 1984. 

I> MULUNS, lourie. Monogemenl ond orgoni
zotionol behovior, 4. ed. Londres: Pitmon, 

1996. 

I> ODIORNE, George. Administração por Obje
tivos. Rio de Janeiro: lTC, 1976. 

2. George Odiorne, Monagement by objecti· 

ves. Londres: Pilman, 1965. 



e o p í 1 u 1 o 1 7 • A Administração por Objetivos (APO) • 399 G 
3. Thomas G. Cummings e Christopher G. 

Worley, Orgonizolionol developmenf ond 

chon9e, 7. ed . Cincinnoli: Soulh·Weslern, 

2001. 

4 . John Humble, Mono9emenl by ob;ecfives. 

Londres: Monogemenl Publicolions, 1972. 

S. Ricky Griffin, Mono9ement, 6 . ed . Boston: 

Houghton Mifflin, 1999. 

6 . Stephen Corol e Henry Tosi, M ono9emenl 

by ob;ectives. Novo York: Mocmillon, 

19 7 3 . 

7 . J. S. Kone e K. A. Freemon, "MBO ond per

formance opproisol", Personnel, v. 63, n. 

12, dez. 1986, p. 26-36. 

... Estudo de caso 

Mariana Silva e a Loja de Noivas 

Mariana acaba de arrumar seu {n'imeiro em/n-ego após se fonnar em desenho de moda: 
vtli ser represenumce de compras numa em presei que só fabrica e come1·cializa vestidos de 
festas e de noivas! "E1·a tudo que ett queria para mim: viver no meio de coisas bonitas!" 

Há quatro n1cscs Mariana trabalha co1no represencante de co1npras nu1na indús
tria de modas voltada para a confecção de vestidos de festa e de noivas. Numa cer
ta manhã de terça-feira, Leonardo Antunes, ta1nbé1n representante de con1pras e a 
quem foi atribuída a fu nção de mentor de Mariana, foi à sua sala e disse: "Está na 
hora de apresentar suas metas para o próximo ano. Apronte-as até a pr6xitna segun
da-feira para que o patrão possa enviá-las à 1natriz em Cainpinas'', e deixou a sala. 

Mariana cmneçou a trabalhar na Loja de Noivas logo depois de ter se graduado em 
desenho de moda nUtna faculdade de São Paulo. Seu trabalho consistia e1n aco1npanhar a 
produção dos 30 a 40 1nodelos de vestidos de noiva produzidos nas três oficinas da Loja de 
Noivas, até a distribuição do produto final ao seu principal cliente, a Super Export, uma 
importante finna distribuidora de vestidos de noiva para o Brasil e a América latina. Urna 
nova coleção de 30 a 40 modelos era lançada em cada uma das estações do ano. Como 
vestidos de noiva segue1n uma rendêncía 1nais estável, o desenvolvitnento de tanros pro
dutos, rantas vezes ao ano, era facilitado porque grande parte das inovações era feira sobre 
cerca de dez bases de vestidos; o que 1nudava eran1 os bordados, os tecidos etc. 

lvlais especifican1enre, o trabalho de represenranre de con1pras envolvi.a aco1npa
nhar os pedidos da Super Export desde a 1naréria-prima até a entrega a seus centros 
regionais de distribuição. Mariana gostava niuito do trabalho, apesar de não ter n1uito 
controle e poder para acelerar a produção e a re1nessa. Ela achava que estava pegando 
o jeiro, mas agora, depois dessa pergunta de Leonardo, estava se sentindo confusa. 
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Ela ficou ituaginando o que significava esse negócio de 'metas'. Achava que não 

estava há tetnpo suficiente na Loja de Noivas para compreender plenainentc seu 

trabalho, quanto mais fixar metas em relação a u1n cliente tão importante. Não tinha 

prestado n1uita atenção às au las de ad1ninistração da faculdade; havia se en1penha

do mais nas aulas de estilo. No decorrer da semana, e1n duas ocasiões diferentes, 
perguntou a Antunes o que se esperava dela, e na 1nanhã de sexta-feira final1nente 

confessou: "Estou perdida, Leonardo. Não tenho a 1nenor idéia de como será o resto 

deste ano, quanto 1nais o próximo. Só passei por uma 1nudança de estação. Co1uo é 

que eu posso desenvolver metas para o ano que vem?" 

Leonardo respondeu: "Mariana, acho que você te1n toda a razão. Aqui estão as 

1ninhas metas do ano passado. Eu si1nplesmente pego as do ano anterior, n1odifico un1 

pouco e pronto. Você pega essas aqui, de vestidos de festa, e adapta para sua linha, 
de vestidos de noiva. Na realidade, não importa se as 1netas são realistas ou não ... 

Nós nunca van1os vê-las novamente, 1nas os burocratas da 1natriz exigen1 que todos 

declare1n suas 1netas". 

Caso adapuido por Ana Maria Roux Cesar. 

Questões 

1. O que é esso história de 'meto'? É olgo parecido com APO? 

2. Com bose neste capítulo, segundo suo opinião, quais forom os intenções do motriz? 

3. Você ocho que esse programo está sotisfozendo os expectotivos do direção do empresa? 
Por quê? 

4. O que o motriz deve lozer poro tronslormor esse processo numo ferromento poro oumentor 
o eficácia e não ser simplesmente um exercício escrito? 
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Capítulo 19 11» Os projetos e processos organizacionais 



Consideracões , 

Esta últin1a parte, denominada "Perspectiva contemporânea da administração", 

aborda aspecros importantes para a condução das organizações, em função de ele-
111enros extreman1enre 1nutantes do an1biente, aspectos que rentam prover tuna 

1naior capacidade co1npetitiva diante das constantes atualizações dos coinpetidores e 

da crescente exigência dos cl ientes e consu1nidores. 

Todas as organizações tê1n características comuns, que são: 

JI> orientação poro metas; 

JI> fronteiro s identificáveis; 

JI> interação social; 
JI> sistemo estruturado de atividades; 

JI> cultura próprio. 

Então, o que as diferenciará será a n1aneira con10 tratarão dos aspectos importan

tes, aqueles imputados co1no de valor pelos consu1nidores e cl ientes. Isso é conse

qüência da visão e do tratamento que as organizações dão àquelas características. 
A abordagem conremporânea da administração é tuna síntese de quatro perspecti

vas já apresentadas (clássica, hu1nai1ística, quantitativa e 1noderna) com outras 1nais 

recentes que objetivan1 contribuir para a 1nelhoria da ad1ninistração. Os estudiosos 

de hoje reconhecem que o processo administrativo é dinfünico e que deve mudar logo 

que o ambiente organizacional se n1odifique. 

Co1no observou Harold Koontz, co-autor do primeiro mais importante texto sobre 

ad1ninistração, "quando as várias abordagens da ad1ninistração são consideradas se

paradan1enre, elas se parecen1 co1n o provérbio do ho1nem cego tentando descobrir o 
que é um elefante pelo roque de cada uma das suas parres".1 Alguns especialistas des

creverain a ad1ninistração so1nente por 1neio da percepção de suas especialidades. 

Quando as diferentes abordagens da administração são combinadas, todavia, elas 

produzem unia síntese, na qual cada abordagem contribui de algu1n modo para tuna 

visão n1ais an1pla da ad1n inistração. 

Vários estudos tên1 contribuído forte1nente para o desenvolvimento de aspectos/ 
enfoques administrativos nas organizações atuais. A perspectiva conten1porânea 

aborda, nesta Parte VI, os temas da qualidade e da excelência organizacional e os 

projetos e processos organizacionais. 
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Sumário do capítulo 

Perspectivas da qualidade <Ili 

O conceito da qualidade <111 

Os mestres e as filosofias da qualidade <Ili 

Outros aspectos da qualidade <111 

Criação de produtos e serviços de qualidade <111 

A excelência organizacional (uma abordagem não convencional} <Ili 

Objetivos de aprendizagem 

O estudo deste capítulo torna o leitor capacitado a: 

.. Conhecer as perspectivas da qualidade. 

.. Entender os conceitos da q ualidade. 

.. Estabelecer diferenças entre a qualidade de produtos e de serviços. 

.. Conhecer os princípios da qualidade total. 

.. Conhecer os mescres e as filosofias da qualidade. 

.. Entender os círculos e os custos da qualidade. 

.. Conhecer o conceito e os passos do benc/1marking. 

.. Conhecer alguns acriburos das organizações excelentes . 

..,.. ldentific<tr os pri11cípios qt1e caraccerizar11 t1n1a orga11ização i110,radort1. 
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lntroducão , 

Como conceito, a qualidade é conhecida há alguns milênios. Co1no disciplina, ainda está 

e1n forn1ação. E1n sua forn1a inicial, a qualidade era relativa e estava voltada para a inspeção 

(correção); atualmente, está voltada para aspectos estratégicos (prevenção). 

Quase todas as abordagens 1nodernas da qua lidade surgirain aos poucos, por 1neio de 

tnna evolução regular e por inovações suaves, resultantes de u1na série de descobertas 

de longa data . 

Nos países do Ocidente (liderados nesse aspecto pelos Estados Unidos) podem ser iden

tificadas quatro 'eras' da qua lidade: inspeção, controle estatístico da qualidade, garantia da 

qualidade e gerencia1nento estratégico da qualidade. 

Perspectivas da qualidade 

O processo de inspeção 

Nos séculos XVIII e XIX, não existia o controle da qualidade con10 o conhece1nos hoje, 

visto que quase tudo era fabricado por artesãos e artífices habilidosos, por trabalhadores 

experientes e ajudantes n1uito be1n orientados e acompanhados pelos 1nestres do ofício. 

Fabricavatn-se pequenas quantidades de cada produto, cujos con1ponentes eram ajustados 

1nanuahnente por 1neio de uma inspeção infonnal que assegurava alta qualidade. 

A inspeção formal só passou a ser necessária com o surgimento da produção em massa e 

da necessidade de peças que servisse1n a vários conjuntos (peças intercambiáveis) do pro· 

cesso de produção que se estava auto1natizando. 

Foi criado e ntão um sistema racional de medidas, gabariws e acess&rios (dispositivos que 

colocan1 as ferrainentas na posição correta e as n1ancên1 para as operações nas 1náquinas 

con1 a necessária exatidão e precisão). 

As atividades de inspeção forain fonnalizadas no controle da qualidade e1n 1922, co1n 

a publicação da obra The conirol of qualiry in niatutfacturing, de G. S. Radford.1 O livro trata 

de alguns princípios considerados fundainentais no controle da qualidade moderno e atual, 

mas tem co1no foco principal a inspeção. 

O controle estatístico da qualidade 

En1 1931, Walter A. Shewhart publicou Economic control of qualit)• of manitfactured />ro· 
dttctl, livro que deu, pela primeira vez, um caráter científico aos aspectos da qualidade. 

Muito do que o controle da qualidade moderno estabelece e realiza pode ser atribuído à 

obra desse autor. 

Shewhart deu uma definição 'precisa' e mensurável de controle de fabricação, criando 

técnicas de aco1npanhainento e avaliação da produção diária, propondo várias 1naneiras de 
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melhorar a qual idade. Ele pertencia a un1 grande grupo, o Bell Telcphone Laboratories, que 
estava investigando proble1nas da qualidade levantados pelos engenheiros da Western Elec· 
tric, en1presa responsável pela área de produção do sisten1a Bell, para n1aior padronização e 
uniformidade na rede nacional norte-mnericana de telefonia, dos equipa1nenros fabricados 
na localidade de Hawthorne. 

En1 1924, a Wesrern Elecrric criou o Deparran1ento de Engenharia e Inspeção, que mais 
tarde se tornou o Departainento de Garantia da Qualidade dos Laboratórios Bell. O contro
le do processo foi in iciado por Shewhart, o pri1neiro a reconhecer que a variabilidade era t1111 
fato real na produção industrial e que poderia ser estudada por princípios de probabilidade 
e estatística. Ele observou que era improvável fabricar duas peças precisamente, de acordo 
con1 as 1nes1nas especificações, por causas diversas de variação, con10 matérias-pri1nas, ha
bilidades dos operadores e dos equipamentos. 

Do ponto de vista gerencial, esse foto exigia que o proble1na da qualidade fosse repensa
do, de modo a estabelecer parâmetros e limites para a variação de fabricação e assim torná
la aceitável. Shewhart fonnulou técnicas estatísticas simples para a detern1inação desses 
limites e métodos gráficos de representação de valores de produção, para avaliação de sua 
aceitabilidade ou não. O resultado foi o gráfico de controle do processo, que será detalhado 
mais adiante. 

A garantia da qualidade 

No período da garantia da qualidade, o objetivo fundamental passou a ser a prevenção 
dos problemas da qualidade. Os instnnnentos se expandira1n para 1nuito alé1n da estatística, 
con1 a consideração de quatro elementos distintos: a quantificação dos custos da qualidade, 
o controle total da qualidade, a engenharia da confiabilidade e o zero defeito. 

Até a década de 1950, as tentativas de melhorar a qualidade consideravam que os 
defeitos tinha1n um custo, já que os produtos não eran1 ben1-feitos da pri1nei ra vez. Isso 
levantou questões co1no: Qual o grau adequado e suficiente da qualidade? E1n 1951, 
Joseph Juran abordou esse aspecto na pri1ncira edição do livro Quality control hand
book.• Juran observou que os custos para se alcançar determinado nível da qual idade 
podiam ser divididos e1n custos evitáveis e CllStOs inevitáveis. Os custos inevitáveis eratn 
os associados à prevenção - inspeção, atnostragem, classificação e outras providências 
para o alcance da qualidade. Os custos evitáveis era1n os dos defeitos e das fal has dos 
produtos - material refugado, horas de refeitura e reparo, reclamações e os prejuízos 
decorrentes. 

As propostas de J uran considerava1n que os custos de falhas poderia1n ser drasticatnente 
reduzidos pelo investimento na melhoria da qualidade. Os gerentes teria1n uma maneira 
de decidir quanto investir na melhoria da qualidade: mais despesas com prevenção caso os 
custos de falhas continuassem altos, co1npensadas pela eliminação dos custos de retrabalho, 
de reinspeçf10, de reteste e de rejeição (refugo). 
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O conceito tainbém ilustrava outro princípio importante: as decisões to1nadas no início da 
cadeia de produção, con10 o projeto do produto, por exen1plo, teria1n i1nplicações nos níveis 
de custos da qualidade que incorreria1n n1ais adiante, tanto na fábrica quanto no ca1npo. 

Em 1956, Annand Feigenbaun1 propôs o que denominou controle torai da (/tia/idade, e1n 
que a fabricação não estivesse trabalhando isoladainenre. Ele observou que rodos os pro
dutos novos, no processo desde o projeto até o mercado, envolviain as mes1nas atividades 
do enfoque da qualidade e poderian1 ser enquadradas e1n crês categorias: controle de novos 
projetos, controle de 1naterial recebido e controle de produtos/local de produção. Essas 
categorias correspondiam, respectivamente, à avaliação de 'fabricabi lidade' de tnn projeto, 
à análise dos materiais e con1ponentes a sere1n usados no processo e à avaliação final do 
produto pronto ou do local de produção, durante a 1noncage1n, para evi tar problemas após 
o produto ter chegado às 1nãos do cliente. 

Quase ao mes1no te1npo em que Feigenbau1n e Juran apresentavam suas propostas ele 
estudo, surgia outra corrente da qualidade, com crença mais forte na teoria das probabilida
des e na estatística: a engenharia da confiabilidade, que objetivava gan1ntir un1 dese1npenho 
aceitável do produto ao longo do ten1po, como demonstrado por George A. W. Boehm; e 
Thomas A. Budne.6 

Por causa da guerra e do crescin1enco da indústria aeroespacial, bem como da indústria 
eletrônica, nos Estados Unidos, o Deparrainento de Defesa norte-americano criou em 1950 
u1n Grupo ele Confiabilidade de Equipa1nentos Eletrônicos. Já en1 1957, foi publicado uni 
imponance relatório sobre o assunto, elaborado por um grupo de consultores, no Gabinete 
do Secretário Assistente de Defesa, Pesquisa e Engenharia, cm Washington, D.C., inti
tu lado "Reliability of 1ni litary electronic equip1nent", e deno1ninado "Agree". Todos esses 
esforços se deveran1 à queda de confiabilidade dos co1nponentes e sistemas militares, que 
en1 boa parte não estava1n funcionando adequadan1ente. 

Então foi definida a confiabilidade com maior precisão, como "a probabilidade de u1n 
produto dese1npenhar tuna função específica se1n falhas, durante um período ele tempo e 
sob condições preestabelecidas". Essa defin ição, associada aos recursos da teoria da proba
bilidade, levou a métodos formais de previsão de desempenho de equipamentos ao longo 
do tempo e tambén1 a técnicas ele redução dos índices de falha no estágio de projeto dos 
produtos. 

U1n prograina de confiabilidade eficaz ran1bé1n exigia o aco1npanhan1ento 1nuito in
tenso das falhas e111 cainpo, que são infonnações fu ndainentais para o planeja1nento de 
novos proieros. 

Como o controle cocal da qualidade, a engenharia da confiabilidade visava prevenir a 
ocorrência de defeitos e ta1nbé1n enfatizava as habi lidades de engenharia e atenção para 
a qualidade durante todo o processo do projeto. 

A úlcima inovação significativa da era da garantia da qualidade, o zero defeiw, concentra
va-se nas expectativas de gerencian1ento e nas relações hu1nanas. A orige1n do zero defeito 
deu-se e1n 1961-1962 na lvlartin Company, fabricante de 1nisseis Pershing para o exército 
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dos Estados Unidos. Todos os esforços, as inspeções e os testes levaram à entrega de un1 

míssil Pershing, em 12 de dezembro de 1961, ao Cabo Canaveral, sem nenh u1na discrepân

cia. Dep0is disso, outro míssil foi entregue, e1n fevereiro de 1962, considerado perfeito, e1n 
te1npo e em condições de operação. Essa experiência alertou para uma 1nudança de atitude 

refletida na seguinte citação extraída de Jaines E Halpin: "A razão que explica a falta de 

perfeição era sitnples1nente que não se esperava a perfeição. Quando a gerência passou a 

exigir perfeição, conseguiu-a". 7 

O gerenciamento estratégico da qualidade 

Atualmente, a qualidade é vista con10 uma questão estratégica que afeta a todos e a 
cada um dos processos de qualquer organização. Ao reconhecer a vantage1n competitiva 

que a admitüstração estratégica da qualidade pode gerar, as principais empresas do inundo 

cada vez n1ais en1pregani a qualidade de produtos e serviços co1no fonna de aumentar a 

participação no mercado internacional. E1n cada un1 dos casos, as en1presas necessita1n 

n1udar o enfoque de suas especificações de conformidade com as es/iecificações do !Jrojew do 
produto/serviço, para o atendimento das necessidades/expectativas do cliente. Na prática, essas 

en1presas tenta1n ultrapassar as expectativas do c liente, en1 vez de se limitare1n a atender, 

si1nplesmente, aos seus requisi tos. 
O conceito da qualidade esrá transfonnando a indústria, ao desafiar a capacidade de 

sobrevivência das e1npresas e1n rodo o inundo. A qualidade é questão crítica para as en1-

presas emergentes das nações e1n desenvolvimento, que pretendem fazer parte da próxima 

onda de fornecedores para os ricos consumidores da A1nérica do Norte, da Europa Oci

dental e do Japão. 

Alé1n disso, a qualidade está se tornando utna questão cada vez mais d ifícil, devido à 

abertura de novos mercados internacionais e a un1 número cada vez 1naior de e1npresas en1 
busca de participação nesses 1nercados. As empresas que pretenden1 concorrer nos merca

dos internacionais necessitain de algu1n tipo de 1necanis1no capaz de demonstrar seu co1n

promecimento com a qualidade. 

O Quadro 18. I apresenta um resu1no das quatro eras da qualidade. 

O conceito da qualidade 
A definição da qualidade continua a envolver bens e serviços. A falta de tuna definição 

clara torna difícil para as organizações medir, controlar e gerenciar a qual idade. Existe1n 

algu1nas definições alternativas aplicáveis ao mundo dos negócios atuais e suas in1plicações. 

As principais são: 

I> Qualidade camo excelência: certos produtos ou serviços trazem ao usuário a lgum 

sentido de prazer pessoal ou estimo. Isso represento um desalio ao gerente de produção e 
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Q uADRO 18.1: As quatro principois eras do qualidade. 

Eras do movimento da qualidade 

Identificação Controle 
Garantia da 

Gerenciamento 
de caracteris- Inspeção estatístico da 

qualidade 
estratégico 

t icas qua lidade da qualidade 

1 
Preocupação 

Detecção 
1 

Controle 
1 

Coordenação 
Impacto 

fundo mentol estratégico 

Um problema Um problema 
Um problema o 

Uma 
Visão do ser solucionado, 

2 
qualidade 

a ser a ser 
mos enfrentado 

oportunidade 
solucionado solucionado competitivo 

prootivomente 

Todo o cadeia 
de produção, do 
design õ comer-

Uniformidade 
ciolizoção, e o 

de produto 
contribuição de 

Necessidades do 
Uniformidade todos os grupos 

3 Enfose por meio de mercado e do 
de produto funcionais, 

inspeção consumidor 
especialmente 

reduzido 
os projetistas, 

no prevenção de 
defeitos do 
qualidade 

Planejamento 

Aferição e 
Ferramentas e 

Programas e 
estratégico, deli-

4 Métodos técnicas nição de meios e 
mensuração sistemas 

estatísticos mobilização do 
organização 

Mensuração 
Definição de 

Verificação de metas, instrução 
Inspeção, do qualidade, 

A função dos problemas e e treinamento, 
separação, planejamento 

5 profissionais aplicação de consultas o ou· 
do qualidade 

contagem e 
métodos 

do qualidade e 
Iras deportomen-

avaliação elaboração do 
estatísticos tos e elaboração 

programo 
do programo 

Todos os depor- Codo um dos 

Atribuição do 
tomentos, embo- indivíduos do 

Departamentos ro o participação organização, 
responsobili· Departamento 

6 de fobricoçõo e do administro· com a adminis · 
dode pelo de inspeção 

de engenharia ção de cúpula tração de cúpula 
qualidade 

seja apenas exercendo forte 
periférico liderança 

7 
Orientação e 'Inspeciono' o 'Controlo' o 'Acumulo' a 'Gerencio' o 
abordagem qualidade qualidade qualidade qualidade 

Fonte: Adaptado de: A. D. Ga rvin, Managing quality: lhe strategic and competitive edge. 
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serviços (operoções), que preciso alcançar determinodos corocteristicos e os percepções 

do usuário, que sõo difíceis de osseguror. Aindo assim, o percepçõo do excelência de um 

produto pode ser uma abordagem significativo de competência. 

IJJO. Qualidade como conformidade a especificações: outro maneiro de definir quoli· 

dode é o medido do extensõo no qual o produto ou serviço estó de acordo com os espe

cificações do projeto. Existe, todavia, uma diferenço entre 'conformidade dos requisitos' 

e 'conformidade às especificações', que pode ser eliminado quando os especificações 

de projeto são elaborados com base nos necessidades e expectativas dos clientes, como 

saliento P. Crosby. 

IJJO. Qualidade como adequação do uso: uma evoluçõo no definiçõo do qualidade é o 

consideroçõo do uso pretendido do produto ou serviço por porte do usuário. Conhecido 

como o conceito de 'odequoçõo', requer que o projeto do produto seja apropriado poro 

os condições e os propósitos do usuário. 

IJJO. Qualidade como valor para o preço: talvez o definiçõo mais abrangente do con

ceito do qualidade lenho sido o proposto por Armond Feigenboum, autor do clássico Total 

quolity contrai. s 

Feigenbaun1 1nescla critérios econô1nicos e do consumidor co1n o conceito de adequa
ção, confonnidade e excelência. Um conceito convencional, que pode ser utilizado se1n 
grandes proble1nas, é: 

Qualidade é o totalidade de aspectos e característicos de 

um produto ou serviço que propiciam o habilidade de 

satisfazer dados necessidades. 

A qualidade origina-se con1 aspectos internos e externos da organização, como projetis
tas, produtores, usuários e clientes. Aspectos e características são os elementos do produto/ 
serviço, processo ou projeto que provocam satisfação ou insatisfação do usuário/cliente, o 
que depende da percepção de que tal produto/serviço vai atender ou se vai exceder às suas 
necessidades ou expectativas. 

Desdobramento da função qualidade 

O projeto da qualidade de un1 produto é a chave para oq11ality function deplayment (QFD), 
ou desdobramento da função qualidade, uma abordagem disciplinada para a solução do pro
ble1na da qualidade antes da fase de projeto de un1 produto. Daniel Hunt escreveu: 

f ... J a base do QFD é a crença de que produtos deveriam ser projetados para refletir os desejos do 
consumidor; assim, os homens de marketing, os engenheiros de projeto e o pessoal da manufatura 
deveriam trabalhar muito próximos desde o início, pari• 1,>arantir um produto bem-sucedido.9 
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O QFD foi desenvolvido pelo professor japonês Yoj i Akao. O propósito foi criar lnn 

1nérodo de planejamento e execução do desenvolvi1nento do produto no sentido de linhas 

funcionais. 
O QFD conecta as expectativas do cliente às considerações técnicas do projetista e fa

bricante, usando u1na 1natriz que relaciona os requisitos do cliente e aspectos dos produtos 

concorrentes a características funcionais de projeto e satisfação do cliente. 

O processo con1eça con1 pesquisas para identificar as características e os aspectos de 

desempenho que os c lientes valorizmn. Se existir um produto concorrente, uma amostra é 

adquirida e desn1ontada para que sejam determinadas suas características particulares. O 

QFD funciona tambén1 para serviços, podendo 1nostrar a necessidade de um ou mais ele

mentos de ação para a agilização das atividades de serviço. 

Qualidade de produtos e serviços 

Qualidade na Lnanufatura 

Os produtos 1nanufaturados tê1n diversas d i1nensões de qual idade, que são espe· 

cifícadas e decididas no seu proje to. As din1ensões, conforme definidas por David A. 

Garvin 'º, são: 

1. desempenho: características operacionais básicas de um produto, nas condições de 

funcionamento; 

2. atributos: aspectos de design {beleza, funcionalidade e classe) de um produto; 

3. confiabilidade: probabilidade de vida por um período de tempo, sob condições de uso 

estabelecidas; 

4 . conformidade: o grou em que as características físicos e o desempenho de um produto 

combinam padrões preestabelecidas; 

S. durabilidade: a quantidade de usa que se obtém de um produto antes que ele se dete-

riore fisicamente ou tenho de ser substituído; 

6. manutenção: a capacidade de consertar um produto rápida e facilmente; 

7. estética: como o produto se mostra, soa ou cheira; 

8. qualidade percebida: avaliação subjetiva resultante da imagem, propaganda ou marca. 

O controle da qualidade na 1nanufatura é geralinente baseado em confonnidade, especi· 

fican1ente conformidade com especificações. 
Especificações são medidas, valores e 10/erllncias ideais determinadas pelos projetistas de 

produtos e serviços; tolerâncias são desvios dos valores ideais. 

A falta de defeitos constitui a qualidade na 1nanufatura por 1nuitos anos. Entretanto, 

a falta de defeitos isoladamente não satisfaria ou supera ria a expectativa dos consumi

dores. Muitos administradores de alta posição têm cons tatado que uma 1nelhor manei ra 
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de alcançar a distinção e encantar os clientes é por meio do projeto melhorado do 

produto, que está chamando a atenção dos fabricantes para o alcance dos objetivos da 

qualidade e dos negócios. 

Qualidade em serviços 

Atua lmente, os serviços respondem por 1nais de 75 por cenro da força de traba lho 

nos países mais desenvolvidos. Muitas das di1nensões-chave da qualidade do produto 

aplicam-se aos serviços, como atributos, especificações/confonnidade, confiabi lidade. 

Encretanto, as o rganizações de serviços têm requisitos especiais, que os manufotura

dores não podem preencher. As din1ensões 1nais importantes da qualidade de serviços 

estão relacionadas a seguir: 

1. tempo: o quente um consumidor deve/pode esperar; 

2. oportunidade: manutenção do prazo do serviço como prometido; 

3. integralidade: todos os itens, no ordem, estão incluídos; 

4 . cortesia: saudação dos funcionários de frente o cada consumidor; 

S. consistência: serviços do mesmo formo poro cada consumidor; 

6 . acessibilidade: facilidade de obtenção do serviço; 

7 . precisão: realização correto do serviço, desde o primeiro vez; 

8. responsividade: reação rápido do pessoal de serviços poro resolver problemas 

inesperados. 

As organizações de serviço deve1n olhar além da orientação do produto e prestar bastan

te atenção às transações do cliente e ao co1nportan1ento do empregado. Alguns pontos que 

as organizações de serviços deveria1n considerar: 

.,. os característicos do qualidade que uma empresa deve controlar podem não ser os óbvios; 

.,. o comportamento é uma característica da qual idade no transação que envolve contato 

humano; 

.,. a imagem é um fator maior no formação dos expectativas do consumidor de um serviço e 

no avaliação de tal serviço; 

.,. o estabelecimento e a medida dos níveis de serviço podem ser d ifíceis, por causa de 

padrões de aval iação; 

.,. a atividade de controle da qualidade pode ser requerida em tempos e lugares em que a 

supervisão e o controle pessoal não estejam presentes. 

Essas questões sugerem que a abordagem da administração da qualidade em serviços 

difere da usada na manufatura. Todavia, a manufatura pode ser vista con10 u1n conjunto 

de serviços inter-relacionados, não so1nente entre a organização e o consumidor fi nal, 1nas 
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dentro da própria organização. A qualidade total estabelece um guarda-chuva sob o qual 
cada pessoa na organização pode se empenhar para criar a satisfação do cliente. 

Natureza da qualidade 

O que é qualidade? Basicainente, a qualidade dos produtos e serviços não é definida ou 
deternlinada pelas e1npresas produtoras. Ela é determinada pelos clientes. A qualidade de 
u1n produto ou serviço é a percepção do cliente do grau e1n que o produto ou serviço atende 
às expectativas. Para entender melhor a natureza da qual idade, van1os discutir as dimensões, 
os determinantes e os cusros da qualidt1de. Estes últi1nos seriio analisados em um tópico mais 
adiante, neste capítulo. 

Dimensões da qualidade 

Quando os clientes avalian1 a qualidade, eles levam em consideração vários aspectos dife
rentes dos produtos e serviços. O Quadro 18.2 descreve algu1nas das di1nensões que os clientes 
ucilizam para avaliar a qualidade. Essas dimensões de qualidade têtn i1nplicações importantes. 
As empresas têm de procurar os clientes para definir os padrões de 1ncdida de qualidade, e as 
pesquisas e sugestões deles poden1 ser usadas co1no dados a respeito da qualidade. As expecta
tivas dos clientes en1 relação à qualidade são afetadas por vários fatores - incluindo produtos 
dos concorrentes - e 1nudain con1 o decorrer do te1npo. Os produtos e serviços devem, por
tanto, ser melhorados com o tempo para atender às rnudanças nas expectativas dos clientes. 

As expectativas de qualidade dos clientes não são as 1nes1nas para produtos de níveis ou 
classes diferentes. Hoje, a n1eta de várias c1npresas é se tornar o que cha1na1nos de en1presas 

QuAORO 18.2: Algumas dimensões do qualidade do produto. 

Dimensões da qualidade 

• Dese mpenho: o quanto o produto ou serviço desempenho o uso esperado pelo cliente. 
Por exemplo, o velocidade de uma impressora o laser. 

Ili' Características: os característicos especiais que atroem os clientes. Por exemplo, assentos 
(power) de um corro. 

• Confiabilldade: o probabilidade de quebro, mou fu ncionamento ou o necessidade de 
conserto. 

• Utilidade: o velocidade, o custo e o conveniência de consertos e manutenção. 

• Durabilidade: o tempo ou o uso necessário antes de ser preciso efetuar um conserto ou 
substituir. 

• Aparência: os efeitos nos sentidos humanos: visão, ta to, paladar, olfato e audição. 

... Atendimento ao cliente: como os clientes são tra tados antes, durante e depois do vendo. 

• Segurança : o quanto o produto protege os usuários antes, durante e depois do uso. 
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de classe 1nundial. Ton1ar-se uma empresa de classe numdial em tennos de qualidade significa 
que cada um dos frroducos e serviços seja considerado o 'melhor na sua categoria' pelos cl ientes. 

A n1elhor qualidade na sua categoria significa ser o 1nelhor produto ou serviço em uma de
tenninada categoria de produto ou serviço. 

Determinantes da qualidade 

U1na questão-chave refere-se a co1no obter qualidade. São necessárias várias atividades 

ou realizações: 

I> Qualidade do design: depois de identificar quem são seus clientes, uma empreso 

tem de determinar o que seus clientes querem de seus produtos e serviços. Depois, seus 

produtos e serviços são elaborados poro exibir os atributos necessórios poro atender às 

expectativas das cl ientes. 

I> Capacidade de qualidade dos processos de produção: as processas de pradu· 

çãa têm de ser elaboradas e desenvolvidas para ler capacidade de produzir produtos 

com os a tributos desejados pelos clientes. 

I> Qualidade de conformidade: os locais de produção devem, então, ser operados 

para produzir produtos e serviços que atendem às especificações de design e desempe

nha voltadas poro os expectativas de qualidade das clientes. 

I> Qualidade do atendimento ao cliente: todas as cantatas entre as clientes e as 

empresas têm de ser administradas de forma que as clientes sintam que foram tratadas 

de forma justa e educada, com suas necessidades sendo atendidos imedia tamente e com 

interesse. 

I> Cultura de qualidade da organização: lado o organização tem de ser energizodo 

poro fazer o que é necessária o fim de projetor, produzir e dor assistência técnico aos 

produtos e serviços que atendam às expectativas das clientes. Deve-se ativar mecanismos 

para melhorar constantemente cada uma das facetas da organização com a intuito de 

criar um grau cada vez ma ior de satisfação das clientes. 

Os princípios da qualidade total 

A administração da qualidade total, també1n deno1ninada ' liderança pela qualidade' 

(Xerox) ou 'controle da qualidade total' (e1npresas japonesas), segue, sob qualquer denomi

nação, os mes1nos princípios, que, segundo Daniel Hunr, 11 são: 

I> as melhorias da qualidade criam ganhos de produtividade; 

I> o qualidade é defi nida como conformidade aos requisitas paro satisfação dos necessido· 

des dos usuários; 

I> a qualidade é medido par um processa contínua e melhorias da produto; 
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.. o qualidade é determinado pelo projeto do produto e alcançado por controles eficazes 

de processo; 

'" técnicos de controle de processo sõo usados poro prevenir defeitos; 

'" o qualidade é porte de cada funçõo em todos os fases do ciclo de vida do produto; 

.. o administração é responsável pelo qualidade; 

.. os relações com fornecedores são formados poro longo prazo e orientados poro o quali

dade. 

Como escreveu Thomas J. Barry, "TQMffQC é uma jornada, não um destino. É un1 

processo sistêmico, estratégico, para a excelência organizacional''. 12 

Os mestres e as filosofias da qualidade 
O conceito tradicional da qualidade é que, se houver inspeção suficiente, os produtos 

defeituosos serão identificados e descartados, sobrando só produtos bons para os clientes. O 

que esuí basicamente errado nessa visão tradicional de gerência de qualidade é que ela supõe que 
a qualidade pode ser inspecionada no produt.o. Em outras palavras, ll!na qualidade de produ

to aceitável pode ser obtida descartando-se produtos defeituosos encontrados na inspeção 

enquanto se continua pr(1duzindo produtos de qualidade inferior co1n práticas (slol>PY) de 

produção. 
Os gerentes de operações 1nais esclarecidos saben1 que llllla qualidade supe rior de pro 

du to não pode ser obtida com mais inspeção. Eles sabem q ue os fabricantes têm de voltar 

à produção e efetuar 1n udanças básicas na maneira con10 projetam e fabricatn produtos e 

fazer certo da primeira -vez. Dessa forma, produtos de q ualidade supe rior sairão do setor de 

produção, e o t rabalho de inspeção de descartar />roduios ruins mudará para e-virar defeitos e 
dar feedback de como o secor de produçlio />Ode continuar melhorando t1 qualidade do />roduto. 

A.lé1n disso, uma inspeção rigorosa não garante que só bons produtos e serviços vão para 
os clientes. Há tm1a história sobre a fragilidade hu1nana dos inspetores que é sen1pre conta· 

da. Um supervisor que queria verificar as habilidades de inspeção de seus inspetores colocou 

propositada1nente 100 peças defeituosas e1n un1 lote sem contar aos inspetores. Estes encon

traran1 son1entc 68 peças defeituosas da prin1eira vez. Convencido de que os inspe tores deve

riam ser capazes de encontra r rodas as peças defeituosas, o supervisor colocou novamente o 

lote com as 32 peças defeituosas para ser inspecionado. Dessa vez os inspetores encontrara1n 

várias das peças, mas não rodas. Depois de esse processo ser repetido pela terceira, quarta e 
quinta vez, foran1 encontradas 98 peças defeituosas. As outras duas peças defeituosas nunca 

formn encontradas. O enfoq ue 1noderno de qualidade está refletido nas discussões dos 1nes

tres da qualidade a seguir, o conceito de que a qualidade aciona a máquina da produtividade, 

outros aspectos do quadro de qualidade e os padrões e1nergentcs de qualidade. 

A era moderna de gerência de qua lidade foi anunciada por alguns novos pensadores. 

Dentre eles, vale a pena destacar De1ning, Crosby, Feigenbau1n, lshikawa, Jura n e Taguchi. 
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Esses educadores, autores e consultores traba lharam com indústrias para ajudar as empresas 
em sua trilha para a elaboração de programas de melhoria de qualidade. 

William EdwaTds Deming ( 1900-1993), um professor da Universidade de Nova York, via
jou para o Japão depois da Segunda Guerra Mundial a pedido do governo japonês para aju
dar suas indústrias a 1nelhorar sua produtividade e qualidade. O dr. De1ning, wn estatístico 
e consultor, (oi tão bem-sucedido em sua missão que, em 195 1, o governo japonês criou o 
"Prên1io Derning" para inovação na gerência de qualidade, para ser concedido anualtnente 
à en1presa que se destaca no setor de progra1nas de gerência de qualidade. Na década de 
1980, as e1npresas norte-americanas correram em bando para De1ning, buscando sua as
sistência para estabelecer programas de melhoria de qualidade e1n suas fábricas. 

Permeando os pontos destacados no Quadro 18.3 está un1a filosofia baseada na crença do 
desejo do trabalhador de fazer wn bo1n trabalho e na necessidade de fazer o poder sair da dire
toria e levar a tomada de decisões para a fábrica. Os trabalhadores da fábrica aprenderain es
tatística para poder controlar gráficos de seu progresso em tern1os de 1nelhoria da qualidade. 

QUADRO 18.3: Os 14 princípios de Deming. --------------------~ 

W. Edwords Deming é conhecido como o poi do controle de quolidode no Jopóo, mos seu 
reconhecimento em seu próprio poís, os Estodos Unidos, levou muito tempo poro chegor. Ele 
ensinou aos japoneses que mais qualidade significava menos custo1 mos este conceito era 
tão desconhecido pelos gerentes norte ·americonos que eles só o ouviram quando era quase 
lorde demois. Ele disse o esses gerentes que eles precisovom: 

l. Crior constôncio de meto de quolidode do produto. 

2. Recusor-se o permitir o ocorrêncio de níveis normolmente oceitos de otrosos devido o 
erros, moteriol defeituoso e ocobamento defeituoso. 

3. Cessor o dependêncio do inspeção poro obter quolidode. 

4. Reduzir o quontidode de fornecedores. Compror com base nos evidêncios estotfsticas, e 
nóo no preço. 

5. lnstolor progromos poro melhorio constonte dos custos, quolidode, serviços e produtividode. 

6. Instituir treinamento poro uti l izoçóo totol de todos os funcionórios. 

7. Concentror o supervisão em ojudor os pessoos o fozer um trabolho melhor. Fomecer os 
ferramentos e os técnicos poro que os pessoos se orgulhem de seu trobolho. 

8. Eliminor o medo e estimulor umo comunicoçôo de vio duplo. 

9. Eliminor os borreiras entre os deportamentos. lncentivor a solução de problemas por 
meio de trobolho de equipe. 

1 O. Eliminor o uti lizoçóo de meios numéricos, slogons e pósteres poro o móo-de-obro. 

11. Utilizor métodos estotísticos poro melhorio constonte de quolidode e produtividode e 
eliminor todos os podróes que prescrevem quotos numéricos. 

12. Remover os berreiros oo orgulho do trobolho. 

13. Instituir um progromo vigoroso de educoçóo e treinomento poro monter os pessoos o 
par dos ovonços em termos de moteriol, métodos e tecnologios. 

14. Definir cloromente o compromisso penmonente com o quolidode e o produtividode. 
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Todos da organização, desde os me1nbros da diretoria até os portei ros, receberiam treina-
1nento em conceitos de controle de qualidade e estatística e todos estudariam a organização 
e sugeririam maneiras de melhorá-la. Os trabalhadores, portanto, não só trabalha1n, 1nas 
ra1nbé1n ajuda1n a 1nelhorar o sisre1na. ll 

Phili/> B. Crosby (1926-2001) escreveu Quality is free (algo co1no "a qualidade não re1n 
custo") e1n 1979 e estabeleceu conceitos tradicionais sobre 'o grau aceitável de defeitos' e1n 
seus ouvidos. Crosby argutnentou que qualquer nível de defeito é alto demais, e as e1npresas 
deveria1n trabalhar com progra1nas que as levassem cada vez 1nais e1n direção à 1nera de zero 
defeito. A idéia principal por detrás da qualidade grátis é que o sacrifício tradicional entre 
os custos de 1nelhorar a qualidade e os custos da má qualidade está errado. Os custos de má 
qualidade deveria1n incluir todos os custos de não executar o trabalho correra1nente da pri -
1neira vez: sucata, re trabalho, horas perdidas de 1não-de-obra e 1náquinas, os custos ocultos 
da má vontade do cl iente e vendas perdidas e custos de garantia. Ele afirina que o custo de 
má qual idade é tão mal aval iado que quantias il imitadas podem ser gastas lucrativamente 
na 1nelhoria da qualidade. 

Annand \f. Feigenbawn ( 1922-) desenvolveu o conceito de conttule da qualidade total (TQC) 
em seu livro Total quality control, de 1983. Feigenbaun1 argu1nentou que a responsabilidade 
pela qualidade deveria ficar con1 as pessoas que executam o trabalho. Esse conceito é denomi
nado qualidade na fonte e significa que todo trabalhador, secretária, engenheiro e vendedor 
deve ser responsável por executar seu trabalho co1n qualidade perfeita. No TQC, etn que lllll 
produto de qualidade é mais importante do que os índices de produção, os trabalhadores rece
bem a autoridade de parar a produção sempre que ocorrerem problemas de qualidade. 

Kaon1 ls/1ikawa (1915- 1989) não só teve tnn i1npacto direto na melhoria de qualidade en1 
seu trabalho con1 ind(1strias, como ta1nbém seu livro G 11ide to qualfry contt·o/ (Guia do con
trole de qualidade) pode ter posteriormente influenciado os gurus da qualidade. Atribui-se 
a ele o conceito de círculos de qualidade, que discutiremos mais adiante neste capítulo. Ele 
tainbém sugeriu o uso de diagramas espinha de peixe, que são utilizados para localizar recla
mações dos cl ientes. A Figura 18. l é um diagrama espinha de peixe utilizado para descobrir 
as causas de falhas nas bitolas dos pneus de carros. lshikawa argumenta que a responsabi
lidade das en1presas norte-a1nericanas pela qualidade dos produtos e serviços é delegada a 
uns poucos funcionários, 1nas que os gerentes japoneses estão totahnente con1prometidos 
con1 a qualidade. 

]osep/1 M. ]uran ( 1904-2005), co1no Denling, foi descoberto tardiainente pelas e1npresas 
norte-ainericanas. Ele teve u1n papel importante na tarefa de ensinar os fabricantes japone
ses a 1nelhorar a qua lidade de seus produtos. 

Seu Quality control handbook defende o compromisso da alta gerência com tuna melhoria 
na qualidade do produto, no planejan1ento de qualidade, nas estatísticas para identificar 
discrepâncias e melhoria constante en1 toclos os aspectos da qualidade do produto. 

Genichi Taguchi (1924-) prestou consultoria a e1npresas imporranres co1no a Ford e a 
IBM para ajudá-las a elaborar un11nelhor controle estatístico de seus processos de produção. 
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FIGURA 18. 1: Diogromo espinho de peixe poro bolhas no bando de rodagem. -------~ 
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Taguchi defende que um ajuste constante das n1áquinas de produção para obter qualidade 

de produto consranre não é eficaz e que, en1 vez d isso, os produros deveriam ser elaborados 

de fonna que fossem suficiente1nente robusros para funcionar de fonna sarisfarória apesar 
das variações na linha de produção ou no campo. 

As idéias desses mestres da qualidade influenciaram separada e coletiva1nente , de forma 

permanente, a gerência de qualidade dos produtos e serviços norte -aincricanos. 

Outros aspectos da qualidade 

Fatores de contribuição para a melhoria da qualidade 

O utros fatores rainbé1n contribuíram para a melhoria da qualidade de produtos e servi

ços de hoje em dia: 

.,.. O sistema just-in-time (JIT): o JIT tem sido chamado de um sistema de solução de 

problemas por decreto. Pelo foto de os inventários dos produtos em processo de fobri· 

cação serem reduzidos droslicomente, diminuindo-se os tamanhos dos lotes, qualquer 

interrupção foz com que o produção pare até que o problema que provocou o interrupção 

seja resolvido. Isso tende o melhorar o qualidade do produto de vários maneiras . 

.,.. Padronização do produto: com menos designs de produto e menos produção re

petitivo, são produzidos os mesmos produtos padronizados todos os dias, os tarefas do 

trabalhador são bem entendidos, os trabalhadores estão fomiliorizodos com suas tarefas 

e o qualidade do produto pode ser melhorado. 
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... Equipamento automatizado: a utilização de equipamento automatizado, como 

robôs pode ter um papel importante na obtenção de umo qualidade de produto supe

rior. Essas máquinas produzem constante e previsivelmente peças dentro dos padrões 

de qualidade. Os robôs instalados no fábrica de caminhões do Ford Motor Compony 

em Norfolk, no Estado de Virgínia, melhoraram a qualidade do produto e permitiram 

menos mão-de-obra . "A robótica é uma das tecnologias mais importan tes porque a 

constância do robô gorante que o qualidade projetado poro o produto estará presen

te neste", diz Robert S. Rennord, gerente de operações dos operações de carroceria 

e montagem da Ford. 

... Manutenção preventiva: os programas de manutenção preventivo minimizam os con

sertos de máquinas. Isso resulto em máquinas a justados e que produzem peços dentro dos 

padrões de qualidade. 

Cada tun desses fatores pode ser encontrado en1 várias en1presas co1no parre de progra

mas abrangentes para melhorar a qualidade dos produ tos e serviços. 

Elementos da administração da qualidade total 

Muitos fabricantes no n1undo revisaran1 a estrutura de suas organizações, mudaram o 

cli1na e redirecionara1n seus prograinas de produto de qualidade para se tornar líderes inter

nacionais en1 qualidade. 

Esses esforços ge ralmente são chamados de gerência da qual idade rotai (TQM) . Na Mo

rorola, são cha1nados de Seis Sigma; na Xerox, Liderança />ela qualidade; na Intel, Qualidade 
de Design Perfeito (PDQ); e na Hewlerr-Packard, Controle da Qualidade Towl. O Quadro 18.4 

relaciona os ele1nenros importantes da TQM. 

O objet.ivo dos progi·amas de TQM é criar uma organização que produza /JTodutos e serviços 
que sejam considerados de primeira classe por seus clientes. Isso significa que, para obter exce

lência e1n qualidade, rodo negócio deve ser feiro da 1naneira correra da pri1neira vez e ser 

continuainenre n1elhorado. 

Os círculos da qualidade 

Os círculos da qualidade (anteriormente denominados círculos de controle da qualida

de) são estimulados por e1npresas japonesas e recebern substancial treinamento nos concei

tos e técnicas de controle da qualidade. 

Os grupos freqüentemente se encontram fora do trabalho e combinam suas reuniões 

con1 a tividades sociais o u esportivas. Eles tendem a selecionar seus próprios projetos de 

investigação e podem geralmente obter apoio da gerência na i1nple1nenração de suas re

co1ne11dações. 
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Q UADRO 18.4 : Os elementos do odministroçõo do quolidode totol. 

Ele mentos da TQM 

"' Compromisso e envolvimento da a lta gerência . A alta gerência se envolve e 
continuo envolvido desde a definição do estratégia comercial baseado no utilização 
do quolidode do produto, como uma armo poro conquista r umo parcelo do mercado 
internocional, até a recompensa dos funcionários por atingirem excelência em 
qualidade de produto. 

"' Envolvimento do cliente. Os desejos dos cl ientes impulsionam o sistema TQM. As 
corocterísticas que eles valo rizam sào colocados nos produtos desde o design olé o 
serviço pós·venda. 

"' Criação de produtos de qualidade. O que os clientes querem define os a tributos 
b6sicos do design de produto. A excelência no desempenho, nos co rocteristicos, no 
confiabilidade, na utilidade, no durabilidade, no aparência e na a ssistência técnica é 
extremamente afetado pelo design. 

"' Criação de proces.sos de produção d e qualidade. O moquin6rio de produção e 
os trabalhadores formam um sistema de produção que deve ser criado poro produzir 
produtos com as dimensões de qualidade que os clientes querem. 

"' Controle da qualidade dos processos de produção. À medido que os produtos e 
serviços vão sendo produzidos, o desempenho do produção em termos de qualidade 
é controlado e administrado de forma o gara ntir que só serão produzidos produtos e 
serviços de qualidade superior. 

"' Desenvolvimento de parcerias com os fo rnece dores. Selecionar e cultivar 
fo rnecedores que se encoixem no sistemo TQM é umo prioridode importante. Os 
re lacionamentos de longo pra zo são cultivados de fo rma que os fornecedores 
entreguem peços de qualidade perfeito. 

"' Atendimento ao cliente, d istribuição e instalação. A embologem, o remessa, o 
insta lação e o atendimento ao cliente podem se r extremamente importantes paro o 
percepção de qualidade do cliente. 

"' Criação de equipes de funcionários com poderes. No final, fazer o TQM funcionar 
estõ nos mãos dos funcion6rios. Eles têm de ser treinados, organizados e motivados e 
ter poder poro produzir produtos e presta r serviços de qualidade perfeita. 

"' Benchmarking e melhoria contínua. Os pad rões utilizados poro medir o progresso 
são tirados do desempenho de outros empresas de classe mundial. Depois, esses 
padrões se tornam o base poro melhorias contínuos de longo prazo. 

Um círculo do qualidade (CQI consiste em um pequeno grupo de 

empregados - o número médio é nove - que voluntariamente 

se reúne com regularidade poro o d iscussão dos projetos relacionados 

ao trobolho poro lazer avançar o empresa, melhorar 

os condições de trabalho e acelerar o outodesenvolvimento mútuo, 

sempre utilizando conceitos de controle do qualidade. 
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Os t ipos de projetos são variados e podem se estender além da qualidade, para áreas 

con10 produtividade, projeto de ferramentas, segurança, 1nanutenção e proteção ambiental. 

A associação aos círculos da qualidade é voluntária e não existe1n incentivos d iretos p0r 

pagmnento. A razão principal de participação é a satisfação pelos resu ltados e pelo reconhe
ci1nento aos participantes em reuniões regionais e nacionais. Isso ve1n ocorrendo e1n países 

co1no Estados Unidos, Indonésia, Coréia do Sul, Brasil e outros. A Figura 18.2 mostra o 

funciona1nento dos círculos da qualidade.14 

FIGURA 18.2: Formação do círculo da qualidode. 
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As normas ISO 9000 

Enquanto a qua lidade se tornava um dos principais focos de empresas no mundo todo, 

várias organizações desenvolviam normas e diretrizes. Tennos co1no administração de quali
dade, contTole cfo qualidade, sistema de qualidade e gara111ic1 da qualidljde assegurcula adquiriratn 

significados diferences, e às vezes conflitantes, de um país para outro, dentro de un1 único 

país e até dentro de uma mesma indústria. Quando a Comunidade Européia ainda se pre

parava para o acordo de Livre con1ércio europeu (que entrou em vigor no final de 1992), a 

administração da qualidade tornou-se um objetivo-chave estratégico. Para padronizar os 

requisitos de qualidade para os países da Europa no Mercado Cornum - e para aqueles que 

desejavan1 fazer negócios com esses países -, foi fundada a ISO (lnternational Organiza
tion for Standardization), que significa 'Organização Internacional de Normatização', uma 

agência especializada em padronização dos requisitos de qualidade para diferentes países, 

cornposta por representantes dos órgãos de nonnas nacionais de 9 1 países. 

Nos Estados Unidos, as normas foram adotadas pelo American Nacional Standards 

lnstitute (ANSI), co1n o ava l e a cooperação da An1erican Society for Quality Control 

(ASQC). O Brasil, por exernplo, participa da ISO 9000 por n1eio da ABNT. As normas 

dos Estados Unidos são reconhecidas por aproxi1nada1nente ce111 países, incluindo o Ja

pão. Em alguns mercados estrangeiros, ernpresas não compram de fornecedores não cer
tificados, e é por isso que satisfazer a essas normas torna-se, a cada dia, um requisito para 

a competitividade internacional. O objetivo é que elas sejain aplicadas cm todos os tipos 

de negócios, incluindo a eletrônica e a química, e en1 serviços como os de saúde, bancos 

e transporte. 

A fa1nília ISO 9000 foi criada ern 1987 e já passou por duas revisões: a primeira em 1994 
e a segunda (rnais atual) ern 2000. Suas nonnas definem os padrões de un1 sistema de qua

lidade que orienta1n o desempenho de uma enlpresa ern requisitos específicos nas áreas de 

projeto/desenvolvimento, produção, instalação e serviço. Baseiam-se no fato de que certas 

caracterLsticas genéricas de práticas adntinistrativas pode1n ser padronizadas e de que un1 

sistema de qualidade be1n desenhado, bem i1nple1nentado e cuidadosan1ente administrado 

fornece a confiança de que a produção satisfará as expectativas e necessidades dos cl ientes. 

Elas prescreve1n docun1entação para todos os processos que afeta1n a qualidade e sugerern 

que a obediência por meio de aud itorias leva à melhoria contínua. As nonnas apresentmn 

cinco objetivos: 

1. atingir, manter e buscar a melhoria contínua da qualidade de produtos (incluindo serviços) 

com relação aos requisitos; 

2. melhorar o qualidade dos operações poro continuamente satisfazer os necessidades ex

plíci tos e implícitos de clientes e investidores; 

3. fornecer confiança ô administração interna e outros funcionários de que os requisitos de 

qualidade estão sendo cumpridos e de que os melhorias estão ocorrendo; 
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4 . fornecer confionça aos clientes e outros investidores de que os requisitos de qualidade 

estõo sendo atingidos no produto entregue; 

5 . fornecer confiança de que os requisitos do sistema de qualidade estõo sendo cumpridos. 

Estrun1ra das normas da fa1nília NBR ISO 9000 

As nonnas da família NBR ISO 9000, relacionadas a seguir, fora1n desenvolvidas para apoiar 
as organizações na ilnple1nentação e na operação de sistemas de gestão da qualidade eficazes: 

li- NBR ISO 9000 (Fundamentos e vocabulário): descreve os fundamentos de siste

mas de gestõo de qualidade e estabelece o terminologia poro esses sistemas. 

li- NBR ISO 9001 (Requisitos): especifico requisitos poro um sistema de gestõo de quoli

dode em que uma organizoçõo precisa demonstrar sua capacidade de fornecer produtos 

que ofendam aos requisitos do cliente e aos requisitos regulamentares aplicáveis, e obje

tivo aumentar o sotisfoçõo do cliente. 

li- NBR ISO 9004 (Diretrizes para melhorias de desempenho): fornece diretrizes 

que consideram tonto o eficácia como o eficiência do sistema de gestõo do qualidade. 

O objetivo desta norma é melhorar o desempenho do orgonizoçõo e o satisfoçõo dos 

clientes e dos outros portes interessados. 

As atuais edições da NBR ISO 9001 e NBR ISO 9004 foram desenvolvidas con10 u1n 
conjunto coerente de normas sobre siste1na de gestão da qualidade, e por isso apresenta1n 
estruturas sin1ilares (apesar de reren1 objetivos diferentes). An1bas forain projetadas para se 
con1plementare1n mutuan1ente, 1nas também podem ser usadas de forma independente. 

Princípios de gestão da qualidade 

A ISO 9000 estabelece oito princípios de gestão da qualidade: 

1. Foco no cliente: sem clientes nõo há negócio; os organizações dependem deles e, por

tanto, é importante que entendam suas necessidades (otuois e futuros) e procurem exceder 

suas expectativas, sempre atendendo-os de maneiro eficaz. 

2 . Liderança: é o fundamento do sucesso dos equipes. Os líderes estabelecem o rumo da 

organizaçõo e, assim, convém que criem e mantenham um ambiente interno no quol as 

pessoas possam se tornar engajados na obtençõo dos objetivos da organizaçõo. 

3 . Envolvimento de pessoas: os pessoas sõo o essência de umo orgonizoçõo, e seu 

total envolvimento permite que suos habilidades sejam usodas poro o benefício do orgo

nizoçõo. 

4 . Abordagem de processo: alcança-se um bom resultado quando as atividades desen

volvidos nos organizações sõo gerenciadas como um processo. 
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5 . Abordagem sistêmica para a gestão: identificar e gerenciar processos integrados 

como um sistema harmônico contribui para a eficácia e a eficiência da organização no 

alcance de seus objetivos. 

6 . Melhoria continua: determina que nada é tõo bom que nôo possa ser melhorado, por 

dois motivos básicos: a) as necessidades dos clientes sempre evoluem; b) a concorrência 

muito provavelmente trabalhará arduamente para superar ou manter a liderança. Assim, 

a melhoria contínua do desempenho da organizaçôo deve ser um objetivo permanente. 

7 . Abordagem factual para tomada de decisão: a principal base para decisões 

eficazes é a análise de dados e informações. Isso ajuda a eliminar a subjetividade das 

avaliações, pois, quanto mais subjetivas, mais variadas serôo as interpretações e os 

conflitos. 

8 . Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: uma relação de bene

fícios mútuos entre a empresa e seus fornecedores aumenta a capac idade de ambos 

de agregar valor. Pode ser generalizada para parcerias entre todas as partes inte

ressadas no negócio (clientes, empregados, fornecedores, comunidade, governo e 

interessados em geral) . 

Esses oito princípios de gestão da qualidade podem ser uti lizados pe la alta direção para 

conduzir a organização à tnelhoria contínua de seu dese1npenho e serve1n de base para as 
norinas da fa1nília ISO 9000. 

Os custos da qualidade 

Enquan to os engenheiros de fabricação e de projeto são t ipicaincnte responsáveis por 

algu1nas das q uestões de natureza mais tecnológica na qualidade assegurada de produtos, 

os gerentes de operações gera lmente conduzem a análise dos custos relacionados com a 
qualidade, o que é un1a ilnportante tarefa. As oportunidades ou aineaças estratégicas fre

qüenten1ente n1oriva1n o lança1nenro de iniciativas de gerenciatnento da qualidade mais 

agressivas. A análise dos custos da qualidade pode produzir a justificativa financeira para 

i1nple1nentá-los. Não é inco1num um fabricante norre-ainericano possuir custos relacio

nados con1 a qualidade na faixa de 20 po r cento do custo dos bens vendidos. O cuidadoso 

planejamento das atividades de melhoria da qualidade não só melhora a qualidade como 

também reduz os custos a ela relacionados. 

Classificação dos custos da qualidade 

A Sociedade Aniericana de Controle da Qualidade (An1erican Sociery for Quality 

Contra i - ASQC) desenvolveu uma tipologia dos custos relacionados com a qualidade, 

baseada nos trabalhos de vários n1cstres da qualidade. Muitos gerentes de operações são 

da opinião de que o sistema de classificação é út il para coletar dados consistentes e para 
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identificar as oportunidades de contro le dos custos da qua lidade que terão maior impacto 

sobre a eficiência. A tipologia apresenta quatro categorias: custos de avaliaçâo, de prevenção, 
de fallias inten1as e de fallias externas. 

U1na constatação óbvia e extre1nan1ente importante é que quanto 1nais u1n produto 

avança ao longo de u1n processo, 1naiores são os custos gerados por defeitos. Por exe1nplo, 

na fase de projeto de u1n novo produto ou serviço, o custo da correção de urn defeito poderá 

ser n1inüno. Se esse defeito passar despercebido, e a e1nptesa liberar o produto ou serviço 

para o p(1blico, a solução dos problemas por ele causados terá um custo significativamente 

maior. Desse modo, quais são as implicações para o gerente da qualidade? Controlar a qua• 

lidade ao longo de todo o seu percurso até a origem; criar um processo de avaliação capaz 
de identificar os defei tos mais remotos possíveis dentro do ciclo de vida de urn produto ou 

serviço. A longo prazo, os custos de prevenção e de avaliação passarão a ser considerave l

mente menores do que os custos das falhas internas e externas. 

Os custos de avaliação compreendem os custos de inspeção de 1nateriais por ocasião do 

recebi1nento, fabricação ou por 1neio de testes de laboratório e dos custos de inspetores 

externos. Cabe às e1npresas pagar pela manutenção, cal ibração de rotina e talvez a cer

tificação por agências governainentais ou associações da indústria dos equipan1entos que 

estão sendo submecidos a teste . Cada um desses custos é atribuído à avaliação da qualidade 
de produto. 

Custos de ovolioçõo são aqueles associados com o esforço de 

assegurar conformidade aos requisitos, por meio de inspeções e 

onólise de dados, poro detector não-conformidades. 

Quando a empresa investe no design e no desenvolvirnento de novos equipainentos 

para a qualidade, avalia o design de u1n novo produto ou serviço, ou investe ern projetos de 
treinamento ou de 1nelhoria, ela esrá gerando custos de prevençâo. 

Custos de prevenção são investimentos feitos poro evitar que 

produtos não conformes ocorram e alcancem os consumidores. 

Outras fontes de custos relacionadas com a prevenção inclue1n a coleta de dados, a 
análise e a co1nunicação dos dados associados co1n n1u itas das atividades de 1nensuração e 

controle da qualidade. 

O ponto no qual a falha é constatada é o que diferencia os custos gerados por fallias 
inren1as daqueles gerados por f ai/ias extenias. 
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Custos de !olhos internos ocorrem como resultodo do 

quolidode insotislotório, detectodo ontes do entrego 

de um produto oo consumidor. 

Os cusros de [a/lias internas são represen tados pelos custos dos refugos, retrabalhos, reins· 

peção e redução no renditnento da produção devido a itens que não apresentain conformi· 
dade, que são detectados antes de deixar os liinites da empresa. Os custos de falhas internas 

tatnbém inclue1n a perda da capacidade de produção quando os itens defeituosos exige1n 

tnn maior tempo de processo e os custos de rebaixar detenninados produtos para 'segunda 

qualidade' para comercialização a preço reduzido. Além disso, con1preende1n o custo da 

execução de tnna análise para detenninar a causa da falha. O fabricante do produto ou o 

fornecedor do serviço em questão arca com os custos das falhas inte rnas; o cliente não é 

envolvido no processo. 
Por outro lado, os cusros de fallias externas inclue1n os custos das recla1nações de garantia, 

reparos e dos serviços necessários quando a falha é detectada no 1nercado ou na presença 

do consumidor. 

Custos de !olhos externos ocorrem como resultodo do quolidode 

insotisfotório, que olconço o consumidor pelo oquisiçõo do produto. 

Além dos custos de substituição e de serviço, os custos gerados por falhas externas co1n

preende1n bens intangíveis de difícil quantificação, co1no perda do bom no1ne e da repu

tação. Os recalls de auronióvcis, ali1ncnros e drogas vendidas e1n balcão são exe1nplos de 

falhas externas dispendiosas com un1 potencial elevado de danos à reputação. 

Interação dos custos da qualidade 

Imaginen1os a forma pela qual os custos associados co1n a qualidade poderão mudar 

à 1nedida que a quantidade das unidades ou serviços au1nenra ou diminui. A Figura 18.3 
ilustra os aumentos de custos em ambas as categorias, falha interna e externa, à rnedida que 

au1nenra a quantidade de defeitos. Fica evidente que a 1nelhor forma de m.inimizar os custos 

de falha é evitar defeitos durante o processo, e1n vez de constatá-los mais carde. Quase que 

por definição, a quantidade de itens fora das especificações não afe ta os custos de avalia· 

ção. O custo de avaliação, seja ela realizada por 1neio de testes, calibrage1n ou inspeção, 
será constante, independentemente da natureza do defeito. O co1nporrainenro dos custos 

de prevenção con10 função da falra de confonnidade é alvo de considerável controvérsia. 

Tradicional1nente, os profissionais da qualidade, liderados por Juran, pressupõc1n que os 

custos associados com a prevenção aumentam à medida que o índice de defeitos é reduzido. 
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f tGURA 18.3: lnteroçõo entre custos de folho, ovolioçõo e prevenção. ----------~ 
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A. lógica desse argun1ento é que as fontes de defeitos são mais difíceis de constatar do que 
outras fontes. 

As causas óbvias de problen1as da qualidade são co1nparativamente fáceis de identificar 
e corrigir. Contudo, a prevenção possui uni lin1iar no qual o custo 1narginal da constatação 
e da correção das causas restantes de erros aumenta. A Figura 18.3 ta1nbé1n ilustra a forma 
pela qual o custo n1arginal de prevenção aumenta à rnedida que a quantidade de unidades 
não conformes é reduzida.15 

Caso un1 deternünado gerente procure nünitn.izar a son1a de todos os quatro custos da 
qualidade, o custo total míni1no estará provavel1nente associado a algum índice de falta de 
conforn1idade superior a zero. 

Crosby lidera a oposição ao ponto de vista acima ao defender que os custos de prevenção 
não aun1encam n1arginahnente. Ele afirma que não existe problen1a diabolica1nente difícil 
e que tuna abordagen1 sisten1ática à prevenção dos defeitos não aun1enta os custos. Crosby e 
outros profissionais atêm-se à idéia de que os trabalhadores nas operações são dotados de 
engenhosidade e criatividade para resolver problemas. Algumas causas de erros realmente 
<1presentam soluções óbvias, porém a correção de outras causas exige 1nais esforços do que 
despesas propriainente ditas. Consideremos uma criança de 8 anos de idade que está apren· 
<lendo a n1ulciplicar. Será que, após do1ninar os 1núltiplos de seis, essa criança necessitará 
alocar 1nais esforços 111arginais para aprender os múlriplos de sete? Podemos, enrão, afinnar 
que o processo de aprendizado de faros nun1éricos torna-se progressivainente 1nais fácil, e 
que esse processo de aprendizado capacita a criança a abordar conceitos arinnéticos ainda 
mais avançados. A Figura 18.4 ilustra a opinião de que os custos de prevenção não au1nen
tam. Observe que a so1na dos custos da qual idade torna-se mínima no ponto de defeito igual 
a zero. 
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f1GuRA 18.4 : O conceito de custos de prevençõo, de Crosby (nenhum aumento). ------~ 
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O be11c/1111arki11g é a pesquisa pelas melhores práticas, que levarão a organização a u1n 

dese1npenho superior e a e ntender suas forças e fraquezas, be1n co1no as forças e fraquezas 
dos líderes da atividade em questão. 

Benchmorking é o processo contínuo de comparar os estrotégios, os 

produtos e os processos de umo orgon izoçõo com os dos 

orgonizoções melhores do classe. 

Ele ajuda os e1npregados a saber con10 essas organizações obtiveram excelência e depois 

se puseram a equiparar-se co1n elas ou ultrapassá-las. O benc/1marki11g tem sido usado para 
avaliar a 1naioria dos aspectos das operações das organizações. Ele identifica 'o melhor' que 

está ocorrendo e1n algu1n lugar e ajuda as organizações a dererminarern corno desenvolver 

seus próprios planos ou táticas estratégicos e processos para atingir esse nível. 

Passos básicos do benchmarking 

O benchmarking inclui sete passos básicos, confonne mostrado na Figura 18.5. '6 

O Passo l envolve definir o domínio no qual se rá feito o be11clmwrki11g e inclui un1 cuida

doso estudo dos próprios produtos e processos da organização que serão co1nparados co1n 

os produtos e processos do benc/1marki11g. Na propaganda da picape Oodge Rarn de 1998 
(u111 novo n1odelo). a co1npanhia afinnava que cerca de ce1n diferentes aspectos da picape 

haviarn sido melhorados para cu1nprir ou ult rapassar os benchmarks atuais e m projeto de 

picape. As 111elhorias incluíam a nova opção de quatro portas, cha111ada projeto 'quad cab'. 
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FIGURA 18.5 : O processo de benchmarking. 
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Funções como 1nan11fatura, finanças, administração de estoques, transporte, contabili
dade, serviços jurídicos, recursos hun1anos e 1narkecing pode1u sofrer benclunarking. Alé1u 
disso, pode-se aplicar benclunarking a vários processos fu ncionais. Cada função ou proces
so pode ser dividido e1n categorias ou processos mais específicos para esse propósito. Por 
exe1uplo, o benclunarking e1u recursos humanos pode incluir os processos de recrutan1ento, 
aumento da diversidade, treinamento, co1npensação, avaliação do dese1npenho, programas 
de reconhecimento e projeto de trabalho. 

A realização de benchmarking pode ser cara e consun1ir te1npo. Dessa fonna, algu1nas 
pessoas reco1nendain que ele seja dirigido a questões e processos específicos que provavel-
1nente produzirão a maior vantage1n competitiva (por exe1nplo, co1npetências estratégicas 
centrais, competências gerenciais e afins). Outras sugerc1n que o bt'l1cl1marki11g seja aplicado 
a todas as fu nções e processos para instilar qualidade e1n toda a organização. 

O Passo 2 envolve ide111ificar os que têm o melhor desempenho, ou os 1nclhorcs da classe, 
para cada função, processo e produto que serão co1nparados pelo bend1marking. Eles p0de1n 
incluir organizações na própria indústria da empresa ou em outras indúsrrias. Por exe1nplo, 
a Xexox conlparou seus processos de armazenamento e distribuição com os da L. L. Bean, a 
con1panhia de vendas por catálogo, devido à excelente reputação da últin1a nessa área. 

O Passo 3 envolve coletar e analisar dados para idenrificar falhas, se for o caso, entre a 
função, o produto ou o processo a ser avaliado e o das organizações 1nelhores da classe. Os 
dados coletados precisa1n concentrar-se nos 1nétodos específicos utilizados, não sitnples
mente nos resu ltados obtidos. Uma coisa é saber que o Wal-Marc tem um magnífico sistema 
de distribuição de armazéns; outra é aprender con10 o Wal-Mart atingiu esse nível de exce
lência. Há 1nuitas fontes de infonnação para se aprender sobre as orga1üzações 1nelhores da 
classe. Elas inclue1n clientes, fornecedores, distribuidores, jornais de negócios, publicações 
de e1npresas, jornais, livros sobre qualidade total, consul tores, apresentações e1n encon
tros profissionais e até 1nesmo entrevistas on-site conl pessoas das organizações 1nelhores da 
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classe. Essa últ ima fonte geralrnentc é mais fácil de contatar se as organizações não fore1n 

cornpetidoras diretas. 

Os passos restantes são coerentes com as fases de planejan1ento típicas: o Passo 4 envol
ve definir meras de mellioria; o Passo 5, desenvolver e implementar planos para so/11cio11ar [a/lias; 
o Passo 6, avaliar res11/cados; e o Passo 7, repetir as avaliações quando necessário. O Passo 7 

sugere que o be11c/1marl<i11g precisa ser um processo contínuo. Ao longo do rempo, as coisas 

que forain co1nparadas pelo be11c/unarking podern pern1ai1ecer as 1nes1nas ou precisar de re

visão. Estas pode1n incluir retirar e/ou adicionar funções, produtos ou processos, con10, por 

exernplo, questões, condições, tecnologia e mudança de 1nercados. 

A Rank-Xerox constitui urn exemplo interessante de benc/unarking interno entre suas , 
divisões operacionais na Europa, no Oriente Médio e na Africa. Oitenta por cento dela é 

propriedade da Xerox, que vende diversas linhas de copiadoras, processadores de doctunen

tos e serviços. 

Foi formada urna equipe de duas d(rzias ele pessoas com integrantes do pessoal ele vencias, 

serviços e administração. A equipe montou un1 progra1na ele benchmarking interno silnples, 

reunindo vários tipos de dados de vendas e fazendo co1n parações de país a país. Em apenas 

duas sen1anas a equipe descobriu oito instâncias nas quais a d ivisão que atendia un1 país 
tinha um desempenho clrasrican1enre superior às divisões que serviam ourros. Na França, 

cinco vezes rnais copiadoras em cores eram vendidas do que em qualquer outro país. Na 

Suíça, as vendas de rnáquinas DocuPrint topo ele linha da Xerox - copiadoras digitais que 

podem receber documentos elerronicaincntc e annazená-los a fi m de que cópias possam 

ser feitas em qualquer hora - eram dez vezes 1naiores do que as de qualquer outro país. A 

divisão de Dubai, no Golfo Pérsico, era a única que realizava vendas por telefone. Em u1n 
país, quando contratos de serviço chegavain para renovação, a taxa de atrição com o cl iente 

era de 15 por cento, n1as na Áustria era de son1enre 4 por cento. 

Em seguida, os membros da equipe visitaram cada divisão que foi alvo de benchmarki11g. 
Suas instruções: sitnplesmenre descubram con10 as coisas são feitas; não tentem calcular por 

que funcionam . A equipe compôs, então, un1 rnanual para cada un1 dos gerentes de vendas 

e serviços da divisão, 1nostrando cada be11cl1mark, como o território deles se co1nparava con1 

ele, como era o sisterna daquelas em que o máximo dese1npenho funcionava. Na maioria 

dos casos, os gerentes de d ivisão visiravan1 a divisão que fora alvo do bencl1marking e copia
vain e insralava1n seus métodos e1n questão de se1nanas. 

Os resultados fora1n empolgantes. Por exemplo, ao copiar as práticas da divisão francesa 

para vender copiadoras e1n cores - principalrnente melhorando o treinamento em vendas 

e cert ificando-se de que as copiadoras em cores eran1 vendidas por 1neio de canais de dis

tribu ição, bem como por vendas diretas-, a d ivisão suíça aumentou suas vendas unitárias 

ern 328 por cento, a divisão holandesa, ern 300 por cento, e a divisão norueguesa, em 152 
por cento. A divisão da Rank-Xerox desenvolveu um manual de 200 páginas das melhores 
práticas, mostrando con10 melhorar bancos de dados de mercado e corno mesclar vendas 

pessoais co1n inala direta e telemarketing para utilizar 1nelhor o rempo de vendas. 
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Os programas das melhores práticas 
Visam o: 

• melhoria no eficiência; 

• redução de custos; 

• melhor qualidade de produto; 

• maior satisfação do consumidor. 

Exigem o comparação com os padrões de excelência de empresas considerados, como: 

• 'os melhores no indústria'; ou 

• 'os melhores do classe'. 

Limitação 

O be11c/11narking deve estar ligado a outras fontes de inforrnação, co1no, por exernplo, 

expectativas e preferências mutáveis do cliente. O be11c/1marking sempre olha para o pre

sente em terinos de corno al.gurn processo (logística) ou dirnensão da qualidade é executado 

por outros. Essa abordagem pOde não ser adequada para determinar o que deve ser feito 

no futuro ou se a organização deve inanter urna função ou processo ou subcontratá-lo. Por 

exernplo, urna organização poderia subcontratar suas operaçôes de cornputação à Electronic 
Data Systerns (EDS) ou alguma outra firma. Quando usado simplesrnente para copiar os 

competidores rnelhores da classe, o be11c/1mark.ing pode levar sornente a urna vantagem com

petitiva de curto prazo. Finalrnente, ele precisa ser usado para cornplementar e auxiliar, não 

para substituir, o esforço c riativo e inovador dos próprios ernpregados da o rganização. 

Criação de produtos e serviços de qualidade 

Produtos de qualidade 

Se os produtos e serviços precisam ser de qualidade superior, tudo con1eça com o design. 

Três aspectos do design são particulannente itnporrantes: designs resistentes, design para 

que o produto possa ser produzido e design para que o produto seja confiável. 

Criando produtos resistentes 

Não é suficiente que os produtos apresentern o desernpenho desejado quando produ

zidos e utilizados sob condições ideais. Os clientes querem que os produtos renharn um 
desempenho satisfatório quando utilizados ern todos os t ipos de condições de carnpo. E é 

urn faro da vida que as condiçôes de produção nunca são ideais; sempre acontece algu1na 
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coisa fora do comu1n. U1n design resisrente é aquele que apresenta o desempenho desejado mesn10 
quando ocorrem condições indesejáveis nt1 produção ou no cmn/>o. A resistência pode ser colo

cada nos produtos pressupondo-se condições de ca1npo n1enos do que desejáveis, levando 
en1 consideração ele1nentos con10 calor, frio, umidade, natureza do uso e outras condições. 

Da 1nes1na 1naneira, condições de produção 1nenos do que ideais, co1no especialização dos 

fu ncionários, características e especificações dos 1nateriais e capacidade das máquinas, po

de1n levar ao design de un1 produto mais resistente. 

Genichi Taguchi enfatizou a importância dos designs resistentes. E1n sua abordage1n , ele 

destacava o design /)arâmetro, determinando especificações de produtos e ajustes de processo 

de produção que pern1itam un1 dese1npenho satisfatório do produto, apesar das condições 
indesejáveis de produção e cainpo. Nessa abordagem, é funda1nental identificar os fawres 
controláveis e os fawres ncio coniroláveis na produção e depois definir os 1nelhores níveis de 

fatores controláveis. 

Criando produtos que possan1 ser produzidos 

Quando os produtos são c riados da 1naneira certa, eles geralmente têtn menos peças e 

podem ser 1nontados rápida e facilmente. Criar produtos que possam ser produzidos reduz 

muito as fontes de erros e melhora a qua lidade geral do produto. 

Criando produtos confiáveis 

Cada peça do produto é criada para um dado 1úvel de confiabilidade do componen1e, a probabi

lidade de tm1 tipo de peça não falhar dentro de dctenninado período ou deternlinada quantidade 

de testes sob condições normais de uso. A confiabilidade do componente normaltncnte é medi

da por: confiabilidadc, índice de falha e intervalo médio de te1npo entre a5 falhas. 

Serviços de qualidade 

Segundo Zeithaml, Parasura1nan e Berry, 17 o que torna um serviço de qualidade é o que 

denominaram di1nensões da qualidade de serviço: 

"' tangibilidade: aparência dos instalações físicos, equipamentos, pessoal e materiais de 

comunicação; 

"' confiabilidade: capacidade de oferecer o serviço prometido de maneira confiável e 

precisa; 

"' responsividade: disposição de ajudar os clientes e prestar serviço imediatamente; 

"' garantia: conhecimento, cortesia dos funcionários e sua capocidade de inspirar 

confiança; 

"' empatia: preocupação e atenção individual izada que a empresa dó a seus clientes. 
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Os clientes sempre classificam a confiabi lidade como a dimensão de maior importância 
e a tangibilidade con10 a de 1nenor in1portância. A mensagem é clara: tenha boa aparência, 
seja responsivo, dê garantias, tenha empatia, mas, acin1a de tudo, seja confiável. Faça o que 
diz que vai fazer. 

Zeithainl, Parasuran1an e Berry18 raiubém identificaram algu1nas barreiras significativas 

à qualidade dos serviços. São elas: 

1. A lacuna entre as expectativas do cliente e a percepção da gerência. Existe 

uma lacuna entre o que o gerência acho que os clientes esperam e o que eles realmente 

esperam dos empresas prestadoras de serviços. 

2. A lacuna entre a percepção da gerência e a especificação da qualidade 
do serviço. A gerência estabelece especificações ou padrões de qualidade que estão 

aquém dos expectativas dos clientes. 

3. A lacuna entre as especificações de qualidade e o serviço prestado. A qua

lidade do serviço prestado está aquém dos especificações de serviço estabelecidos pelo 

gerência. 

4 . A lacuna entre a prestação de serviço e as comunicações externas. As ex

pectativas do cliente foram elevados pelo propagando no mídia, apresentações de ven· 

do, outros comunicações o níveis além do capacidade do empresa. 

5. A lacuna entre a expectativa e a percepção dos clientes. Existe uma lacuna 

entre o que o cliente espero e o que ele acho que recebeu. Esta é o principal lacuna. 

Esses autores criara1n uma abordagem de 1nelhoria constante da qualidade do serviço. O 
processo de 1nelhoria de qual idade começa con1 u1na avaliação externa das deficiências de 
qualidade percebidas pelo cliente, seguida de uma avaliação interna das causas principais 

das deficiências da organização. 

A excelência organi:z:acional {uma abordagem 
não convencional) 

En1 1982, Tho1uas J. Peters e Robert H. Watennan, dois consultores em assuntos ad1ni
nistrativos, escreveram ln searc/1 of excellence. Traduzido para vários idiomas, até 1987 o 
livro já havia vendido cinco milhões de exen1plares no inundo todo. '9 O livro tenta explicar 
o que tornava bem-sucedidas as empresas de 1nelhores resultados nos Estados Unidos. Mui
tos executivos corporativos respeitados aclaruaran1 o livro de Peters e Waterman co1no o 
rc1nédio para os problemas de produtividade daquele país. 

A excelência organizacional é um termo adicionado à administração por esses autores. 
Eles descreveran1 as características que resultam na excelência das organizações conforme 
é apresentado no Quadro 18.5. 
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Q uADRO 18.5: Os o ito atributos do excelência de Peters e Wotermon. ----------~ 

Atributos da excelência Ind icadores-chave 

1. Orientoção poro o oção 1> As equipes de trobolho tendem o ser pequenos, tem-
porórios, compostos por indivíduos orientados paro a 
solução de problemas. 

1> As empresas bem-sucedidas valorizam a ação, os tarefas 
e a implementação das idéias. 

2. Proximidade do cliente 1> A colaboração (input) dos clientes é buscado em todo o 
ciclo de projeto/ produção/ marketing. 

1> O valor dominante é a satisfação do cliente, por meio de 
um serviço excelente. 

3. Autonomia e espírito em- 1> A estruturo flexível permite a formação de pequenas 
preendedor equipes de inovadores zelosos que trabalham em um 

projeto especial. 

,.. As equipes têm liberdade para gerar novos produtos. 

4. Produtividade por meio dos • As pessoas são trotadas com respeito e dignidade. 
pessoas ,.. As pessoas são consideradas o elemento-chave da quoli-

dade e produtividade. 

5. Ação inspirada por valores 1> O sistema de crenças da organização é reforçado por 
meio de histórias, mitos e lendas freqüentemente com .. 
partilhados. 

• Os líderes proporcionam uma visõo do que seró feito e 
dão um senso de propósito e significado à equipe. 

6. Concentração no que é 1> A administração concentra-se nos negócios que conhece 
conhecido melhor. 

1> A ênfase é no crescimento interno, não em fusões. 

7. Estruturo simples e enxuto • A autoridade é descentralizado o móximo possível e o 
hierarquia vertical é extremamente compacto. 

8. Propriedades simultonea- • O r ígido controle estratégico e financeiro é contrabolan-
mente flexíveis e rígidas çodo por uma autoridade descentralizada, autonomia e 

oportunidade de criatividade . 

.,. Os empregados são livres poro experimentar, errar, inovar 
e correr riscos. 

Fonte: Thomos Peters e Robert Woferman Jr., ln seorch of exce/lence. N ova York: Harper & Row, 1982. 

A excelência é uma condição em que o eficiência levo o uma 

eficácia maior do que o esperado, ou o realizado é melhor 

do que o planejado, em termos de resultados. 
- -===::l 

É itnportante observar que netn todos os oito atributos estavmn presentes ou titlhatn o 
mesmo grau de clareza e1n todas as organizações excelentes estudadas, 1nas, em cada caso, pelo 
menos uma preponderância dos oito atributos era bastante visível e de fonna be1n acentuada. 
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Certos estudiosos da administração, entretanto, afirmara1n que o livro era simplista e acusarain 

os autores de dare1n guarida ao desejo que a ad1ninistração re1n de soluções rápidas. A não ser por 

outra razão, alé1n de sua difundida aceitação na connmidade ad1ninistrativa, ln search of excellence 
1nerece rnna discussão e1n qualquer perspectiva hísr6rica do pensamento adminístrativo.10 

A abordage1n de Peters e Watennan à ad1ninisrração não (oi convencional por rrês mo

tivos. Primeiro, eles aracara1n a teoria e a prática administrativas convencionais por sere1n 

den1asiada1uente conservadoras, racionalistas, analíticas, não en1ocionais, inflexíveis, ne

gativas e preocupadas com a grandeza. Em segundo lugar, eles substiruíran1 a terminologia 

administrativa convencional (co1n o planejamento, administração por objetivos e controle) 

por frases de efeito colhidas de gerentes bem-sucedidos (por exen1plo, "faça-o, conserte-o, 

tente-o" e "adn1inisrrar peran1bulando"). E1u tercei ro lugar, eles destaca ram seus pontos

chave com histórias e anedotas, e1n vez de dados e faros objetivos e quantificados. Tudo isso 

se so1uou ao desafio de ver a ad1ninistração con1 um novo olhar. 

Tempos mais rardc, Petcrs, no livro Passion for excellence (em co-autoria com Nancy K. 

Austin), alegou que três aspectos dos ele1nentos antes listados, co1ubinados co1n u1n estilo 

particu lar de administração, levariam à excelência.?! Esses aspectos são: 

.. cuidado com os clientes; 

.. inovação constante; 

.. pessoas. 

Esse estilo de ad1n inisrração é o MBWA (managemeni by 1valking aroi.md), ou geren

ciamento pela permanência, coníonne ilustrado pela Figura 18.6. Algu1nas características 

identificadas por Perers e Waterman são 1nuiras vezes vistas co1n o o modo de adnlinistrar. 

Na verdade, elas conduzetH aos estudos de solução cri.ativa de proble1nas ou planejan1ento, 

organ ização, direção e controle das atividades organizacionais. 

A proposta de excelência de Perers e Watern1an tem sido criticada por não ser siste1ná

tica: so1nente organizações de sucesso fora1n estudadas, e é possível que outras fracassadas 

tivessem características siiuilares. Mais recente1nenre, soube-se que várias das organizações 

incluídas nos estudos de ainbos passarain por dificuldades financeiras ou de n1ercado. 

Tho1nas Perers, no livro Tliriving on cliaos12, admit iu que, como o ambiente está mudan

do rapidamente, a excelência organizacional pode variar de tempos em ten1pos. De todo 

1nodo, a abordagem da excelência, na qua l essas características são usadas como n1odelo, 

mudou a ad1ninistração significativainente. 

Perers sugere u1n conjunto de princípios que t ipificam o que ele deno1nina organização 
inovmiva, um rótulo para designar organizações que real1nenre 'prosperam no caos'. 

As prescrições de Peters para a criação de tais tipos de organizações são: 

.. estabelecer meios específicos poro inovação; 

.. investir em oplicoçães orientados poro pequenos projetos dirigidos à inovação; 
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f tGURA 18.6 : Um modelo simples do excelêncio. -------------------~ 

Cuidado 
com os 
clientes 

Gerenciamento 
pela 

permanência 

Pessoas 

Inovação 
constante 

li> encorajar protótipos de novas idéias mais da que se atolar em anál ise detalhada; 

li> apoiar indivíduos e equipes comprometidos com a inovação; 

li> apoiar 'falhas perfeitas' - aqueles esforços sem sucesso com os quais a organização 

aprendeu alguma coisa nova. 

De acordo com Peters, o objetivo de tuna organização inovativa é criar tuna condição 

na qual as 'corredeiras' das mudanças sejam uma fonte de vantagem co1n petitiva para a 

organização, e não un1a contínua fonte de insegurança e pavor. 

Uma avaliação crítica da abordagem da excelência 

Os críticos reprovara1n a proposta de Peters e Watern1an por apresentar 1nais perguntas 

do que respostas aos gerentes, ignorando a abordage1n das contingências à ad1ninistração, 

e porque eles recorreram muito a generalizações não sustentadas. Tan1bén1 fora1n criticados 

por assumire1n un1 ponto de vista de1nasiadamente estreito do sucesso organizacional. U1n 

consultor ad1ninistrativo cético escreveu: 

Os aL1tores dcixa1ll de posicio11ar a eficiência adn1inisrrariva dcnrrc as diversas variá,1cis 11ão 

adminisrrarivas que rambém são unportantes para uma excelência organizacional sustentada. 

Tecnologia, finanças, política governamental, matérias-primas e outros aspectos devem ser 

reconhecidos, pelo menos para evitar cxpectarivas não realizáveis da administração e pela 

adminisrração.ll 

De fato, depois de revisar a evidência mostrada por pesquisas de que 14 das companhias 'exce

lenres' de Peters e Warerman enfrentaran1 tnomenros difíceis en1 1984, a B11siness Week observou: 
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Uma grande lição de tudo isto é que as companhias excelentes de hoje não serão neccs

saria111e11ce as co111pa11hias excele11tes de an1a11l1ã. ti.~as a lição rr1ais i111porcance é que ulr1a 

boa administração requer muito mais do que seguir qualquer conjunto de regras. ln searc/1 
of excellence foi uma resposta a uma época em que a administração dava demasiada ênfase 

à trituração de números. Mas as empresas também enfrentam problemas ao enfatizarem em 

demasia os princípios de Peters e \'V'aterman." 

Pesquisas subseqüentes reforçaram as críticas precedentes sobre a abordage1n à excelên
cia. Diferente1nente de Peters e \Xfarerman, Michael Hitr e Duane Ireland realizaram uma 
análise co1nparativa de conlpanhias 'excelentes' e nonnas da indústria. Conlpanhias que 
satisfaziarn todos os critérios de excelência de Perers e Watennan não vinharn a ser 1nais efi
cientes do que UJna anlOStra aleatória de enlpresas da Forume 1000. Esse resultado nlOtivou 
Hitt e lreland a oferecer cinco rcco1nendações para evitar aquilo que eles deno1ninaram 
'1nentalidade da solução rápida'. Para isso, os gerentes deve1n:21 

1. permanecer a tualizados com relação à litera tura do á rea, especia lmente jornais que tra 

duzam pesquisas em prá tica; 

2. gara ntir que os conceitos aplicados baseiem-se no ciência ou, pelo menos, em alguma 

formo de documentação rigoroso, em vez de puramente no defeso de uma opinião; 

3. estar dispostos o examina r e implementar novos conceitos, mos, primeiro, fazê-lo usando 

testes-piloto com pequenos unidades; 

4. ser céticos quando soluções simples são apresentadas; onolisá·los cuidadosamente; 

S. antecipar constantemente os efeitos de ações e eventos a tuais sobre resulta dos futuros. 

lições da abordagem da excelência 

Certamente, mais do que qualquer coisa, Peters e Waterman fizeran1 unl bom trabalho 
ao le1nbraren1 aos gerentes para prestare1n 1nais atenção a aspecws básicos, co1no clientes, 
empregados e novas idéias. Enquanto revisavam suas descobertas, eles observaram: 

O projeto mostrou, mais claramente do que poderíamos esperar, que as companhias exce

le1ues eram, acima de tudo, brílhances nos aspectos básicos. Ferramentas não substituíram o 
pensamento. O intclecca não predominou sobre a sabedoria. A análise não impediu a ação. 

Ao contrário, estas companhias trabalharam arduamente para manterem simples as coisas cm 

um mundo complexo. Elas persistiram. 

Elas insistiram na máxima qualidade. Elas demonstraram extrema atenção para com seus 

clientes. Elas ouviram seus empregados e os trataram como pessoas adultas. Elas dera1n li· 

berdade a seus 'campeões' de produtos ou serviços inovadores. Elas permitiam cerro caos em 

troca de uma ação rápida e experimentação regular. 16 

Enlbora a discussão desses aspectos básicos pareça para alguns UJna tediosa revisão do 
óbvio, é precisamente menosprezar os aspectos básicos o que impede 1nuitas organizações e 
indivíduos de obtere1n a excelência. 27 
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Apesar da metodologia de pesquisa subjetiva de Peters e \Xlaterman, eles 1nerecem cré

dito por lc1nbrarcm aos gerentes sobre a i1nportância da experirnentação no trabalho. Todo 
planejamento do mundo não pode ensinar as lições práticas que se pode aprender reor
ganizando experirnentahnente as coisas e observando os resultados, experin1entando uma 
abordagem nova, observando etc. 

Cabe urn comentário final para ajudar a colocar a visão histórica geral precedente na pers
pectiva apropriada. A rneticulosidade teórica deste capítulo, apesar de constituir urna estrutura 
conceituai útil para os esnrdantes de administração, geralrnente não é transportada para a prática 
da administração. Corno a abordagen1 da excelência torna claro, os gerentes são, antes e aci1na 
de tudo, pragináticos. Eles usa1n qualquer coisa que funcione. Ern vez de aderiren1 fielmente a de
tenninada escola do pensa1nento administrativo, os gerentes bern-sucedidos tendem a usar mna 
abordagern mixed bag (ou seja, algo composto de vários ele1nentos, características, pessoas etc.). 

Questões para revisão 

1. Guois são os corocrerfstfcos de codo umo 

dos eros do movimento do qualidade? 

2. Conceitue qualidade, no sentido conven

cional. 

3. O que significo ser uma empresa de closse 

mundial? 

4 . Mencione quatro princípios do qualidade 

loto!, de ocordo com Daniel Hunt. 
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.,.. Estudo de caso 

Avaliação da qualidade do empregado: 
é possível avaliar professores? 

Todos os anos, os alunos de 11ma grande 11niversidade brasileira preenchem formulários 
para a avaliação de se11s professores. Cerca vez, ao recollier esses f omu1lários, um dos 

técnicos responsáveis pelo processo de aualiação percebe11 que os alunos rinham dado nota 
mínima a um quesito - absenteísmo - /Xira 11ma professora que era conhecida como 
"aquela que nunca falta". Curioso, pergunt011 aos alunos o motivo daq11ela nota. Eles 

responderam que, na verdade, náo sabiam o q11e era absenteísmo! 

As universidades brasileiras têm passado por várias 1nodilicações nos (1lcimos anos. 
O Sisten1a Nacional da Educação Superior (Sinaes), criado pela Lei nº 10.861, de 14 
de abril de 2004, avalia todas as escolas de nível superior do Brasil. Está apoiado 
em três pilares: avaliação das instituições de ensino superior, aval iação dos cursos 
existentes nessas instituições e avaliação do dese1npenho dos estudantes. O Sinaes 
busca avaliar como as escolas de nível superior dão conta do ensino e da pesquisa, das 
ações de extensão e de responsabilidade social, dentre outras atividades consideradas 
essenciais no nfvel superior de educação. 

Ora, não se faz uma boa institu ição de ensino apenas com instalações físicas e 
proposras didático-pedagógicas; é preciso que se tenha un1 corpo docente capacitado 
para que as atividades ligadas à aquisição e ao desenvolvi1nento de conhechnento 
ocorram em níveis considerados, internacionalmente, elevados. E1n outras palavras, 
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é preciso existir qualidade no ensino. Dentro desse espírito, 1nuitas escolas resolvera1n 
hnplantar un1 siste1na para a avaliação do dese1npenho do docente. Afinal, seja em 
salas de aula, laboratórios, bibliotecas ou quadras de esporte, o processo de ensi
no-aprendizagem depende de dois sujeitos: alunos e professores. O dese1npenho dos 
alunos se1npre foi avaliado por seus rendhnenros em testes e trabalhos acadênticos. 
O que não se avaliava, de n1aneira sistemática e utilizando critérios específicos, era 

o desempenho acadê1nico dos professores (e1nbora já se falasse em aval iações de do
centes desde a década de 1940). 

Na atualidade, os professores que estão en1 escolas de excelência, en1 tern1os de 
padrão de qualidade, são avaliados e1n vários quesitos, con10 o grau de fonnação em 
nível de pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado), 
o nível de publicação e1n 1neio acadên1ico (artigos en1 revistas acadênlicas, livros 

etc.), a liderança e o envolvi1nento con1 pesquisas, e n1ais u1na série de outros itens 
analisados con10 produção técnica (pareceres, consultorias acadêmicas, desenvol
vimento de exposições ou n1ostras científicas etc.). Entretanto, seu dese1npenho 
con1 alunos é avaliado pelas informações dadas por estes a respeito das n1últiplas 

interfaces do professor. A maior parte das escolas rem desenvolvido sisren1as de 
avaliação, que utilizam questionários, e1n sua maior parte con1 questões fechadas 
(questões con1 escalas padronizadas para respostas), para avaliar docentes; esses 
questionários tê1n perguncas que buscam colher a percepção do aluno e1n relação 
à didática adotada pelo professor; aos conheci1nentos que o professor den1onsrra 
rer sobre a disciplina que leciona; aos procedin1entos adorados en1 sala de aula; às 

atitudes do professor e1n relação aos alunos, ao curso e à vida acadêmica; e à assi
du idade do professor (ou ao seu grau de absenteís1no). 

Tais avaliações tên1 periodicidade que varia de lnna a duas vezes por se1nestre. A 
coleta de dados é feita em sala de aula, por urn responsável pelo siste1na de avaliação 

na insricuição, e se1n a presença do professor em sala. Os alunos não se identificam na 
avaliação e avaliam rodos os seus professores do se1nesrre en1 curso (algun1as escolas 
maiores fazem a avaliação por sistema de a1nostragem, em que cada aluno avalia um 
conjunto diferente de professores). Essas avaliações oferecen1 imponances inforn1a
ções para a instituição de ensino superior; com base nos resu ltados, são feitas revisões 
e1n prograinas de cursos, realocação de professores para diferentes disciplinas, análise 

de condições ambientais favoráveis ou desfavoráveis à situação de ensino-aprendiza
ge1n e também são to1nadas decisões relacionadas à dispensa de professores. 

O lado perverso dessas avaliações é que nem se1npre os alunos co1npreendem 
a in1portância delas. Os professores não podem mfluenciar suas respostas, pois, de 
1nodo geral, não sabe1n quando será aplicada a avaliação. Entretanto, 'coitado' do 
professor que for avaliado uma semana antes ou depois de aplicar uma prova! Os alu-
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nos se deixa1n influenciar pelo grau de dificu ldade das provas ou pelas regras ilnpostas 
pelos professores en1 relação às suas aulas (co1no exigência de pontualidade, regras 
de disciplina etc.). O resultado das avaliações muitas vezes espelha isto: os professo
res que mais publicam, que se mantê1n arualizados, que exigen1 órin10 desempenho 
de seus alunos, por vezes são avaliados como "não conhecendo a 1natéria". Talvez 
por isso esses siste1nas de avaliação ainda encontre1n tanta resistência por parte dos 
professores que são anal isados, o que acaba gerando comentários jocosos por parte 
dos alunos. E1n suma, há proble1nas tanto por parte de que1n avalia co1no de que1n é 
avaliado. Será possível encontrar um siste1na perfeito para 1nensurar a qualidade dos 
professores? 

Caso elaborado /XJr Ana Maria Roux Cesar. 

Fol1le: www.inep.gov.br. 

Questões 

1. Qual é a dificuldade encontrada quando se tenta avaliar a desempenha em aspectos intan

gíveis, como o conhecimento que um professor tem de um dado assunto? 

2. Que solução você daria para resolver o problema dos vieses em sistemas de avaliação de 

qualidade de desempenho, como o apresentado neste estudo de caso? 

3. Qual(is) outra(s) ação(ões) você sugeriria para avaliar a qualidade de uma instituição de 

ensino superior, além dos apresentadas no coso e que são alvo do Sinaes? 
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Objetivos de aprendizagem 

O esrudo deste capítulo torna o leitor capacitado a: 

Sumário do capítulo 

Projcros organizacionais <111 

Processos organizacionais <111 

Gestão participativa <Ili 

.. Descrever os projetos organizacionais com e sem arranjos de propriedades. 

.. Definir organizações de aprendizagem e as disciplinas para a renovação organizacional. 

.. Conceituar organizaç.;o modular, estabelecendo suas funções, vantagens e desvantagens. 

.. Descrever a organização virtual, suas vantagens e desvantagens. 

.. Definir organização sem fronteiras e seus elementos de composição. 

.. Apresentar uma visão geral da reengenharia, incluindo seus aspectos estruturais e 

comporramencais. 

.. Definir dowr1sizi11g e seus aspectos. 

.. Apresentar a definição de em/Jowennl~ll e discutir seus benefícios e seu custo. 
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lntroducão , 

No passado, o desenho (ou projeto) organizacional era baseado nas dimensões tradicio

nais vercical e horizontal, como departan1entos, linhas de autoridade, cadeias de comando 

e cargos. Atualn1ente as organizações progressivas estão reprojetando seus processos pela 

criação de organizações modulares, virtuais e se1n fronteiras. 

Todavia, não se pode determinar ao certo con10 serão os projetos das organizações do 

'amanhã'. Alguns estudiosos, co1no os professores Jan Mitroff, Richard Mason e Christine 

Pearson, 1 acreditain que os projetos serão torahnente d iferentes. Em lugar de departa1nen

tos de recursos humanos, contabilidade e produção, as organizações estarão baseadas cn1 

cinco centros diferentes: 

1. Centro de conhecimento/ aprendizagem: o propósito desse centro é obter os pes

soos certos, os informoções certos e o conhecimento no tempo certo. De olgum modo, este 

centro se ossemelho oo processo de odministroção do informoção, mos com vontogens 

fois como: focili toção do pensomento, decisões e oções; quebro de borreiros entre fun· 

ções que se referem oo modo de pensor sistêmico dos tomodores de decisão; e ojudo no 

oquisição, ovolioção e d isseminoção do informoção de modo que gerentes e funcionórios 

possom se tornor melhores solucionodores de problemos. 

2. Centro de recuperação/ desenvolvimento: o foco oqui é promover o desenvolvi

mento de empregodos soudáveis e de umo orgonizoção soudóvel, por meio do o judo oos 

empregodos no recuperoção de disfunções emocionois {vícios, olcoolismo etc.) que eles 

trozem poro o trobolho. Este centro é tombém responsável pelo monitoromento do soúde 

psicológ ico dos funcionários e do locol de trobolho. 

3. Centro de serviço mundial/ espiritual: o propósito deste centro é ojudor no desen· 

volvimento de cond ições soudáveis oo redor do mundo. Umo moneiro de fozer isso é 

permitir que os empregodos trobolhem em 'problemos do mundo' no horário de trobolho; 

outro modo é o reconhecimento e o correção de erros orgonizocionois, como poluição, 

ocidentes ou exploroções que ofetem oqueles de foro do orgonizoção. 

4 . Centro de operações de classe mundial: suo principol função é prover meios de 

desenvolvimento, inovoção e mudonço, o que não significo o projeto de novos produtos e 

serviços, mos o empenho por moneiros inovodoros e melhores de estudor o orgonizoção 

ou redesenhor seus processos de monufoturo ou de serviços. 

5. Um instituto de liderança: tem por função juntor os outros quotro centros. O instituto 

de lideronço é formodo por di rigentes dos orgonizoções melhores e pelos chefes de codo 

um dos quotro centros ontes mencionodos. Suo torefo é odministror os tensões e negocio· 

ções entre os quotro centros e tornor coletivos os decisões boseodos no que for melhor 

poro o orgonizoção como um todo. 
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Proietos organizacionais 
Os projetos organizacionais refere1n-se a algumas novas fonnas de estrutura organizacio

nal e suas características. Apesar das denominações diferentes, todas se refere1n a organiza

ções que empregam estruturas de algum modo, entre mercados e hierarquias. 

Alguns tennos, co1no 'un1a organização liollow', são usados para criticar as estruturas 

pelo seu estado vazio. O utros termos, co1no 'corporação virtual', são usados para indicar a 

inovação e a flexibilização de tais projetos. 

Projeto orgonizocionol é o processo de eloboroçõo e ojustomento do 

estruturo de umo orgonizoçõo, poro o olconce de suos metos. 

Entretanto, as práticas da liollow e da organização virtual são basica1nente as 1nesmas. 

En1 cada caso, a organização depende de outras para alcançar un1a porção substancial de 

stta 111issão. 
Alguns termos relacionados aos projetos orgat1izacionais deven1 ser esclarecidos: 

li> oufsourcing (terceirização): subcontrotoção de otividodes que antes eram desempe

nhodas pelo própria organizaçõo; 

li> colaboração e cooperação: simplesmente descrevem o ato de trabolhar junto com 

outros orgonizoções, nõo em projetos ou otividodes específicos; 

li> coalizão: refere·se a um orronjo específico e olgumos vezes a umo prática geral de 

cooperoção; 

li> coopetição: foi inventodo poro constor o porodoxo de perseguir cooperaçõo e compe

tiçõo simultoneamente. 

Os projetos organizacionais pode1n ser colocados e1n duas grandes categorias. A pri1nei

ra, que considera projetos com arranjos totais ou parciais de propriedade, inclui fusões e 

aquisições, joint-ventures e invcstin1entos n1inoritários. A segunda categoria depende n1ais 

de contratos e confiança do que de arranjos de propriedade e inclui parcerias, acordos de 

licenciamento, alianças estratégicas, consórcios, franquias e coalizões. 

Projetos com arranjos de propriedade 

Os projetos que envolvem participação e1n outras e1npresas, isto é, que envolvem in

teresse total ou parcial de propriedade, são, fundan1entaln1ente: fusões e aquisições, joint

ventures e investi1nentos 1ninoritários. 
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... Fusões e aquisições: são projetos de organizações de completa propriedade, obtida 

pelo controle da maioria das ações de voto. As fusões e aquisições ocorrem por três 

razões básicos: controle do competição (concorrência), controle de recursos e diversif;. 

cação. Muito comumente, as fusões permitem o uma organização exercer controle sobre 

suas fontes de suprimento de matéria-prima e sobre os canais de distribuição dos seus 

produtos e serviços. Essa estratégia de fusão é chamada integração vertical. 

... Joint· ventures: sõo uma nova entidade organizacional que é juntamente controlada e 

mantida por duas ou mais organizações mões (donas). A joint-venture entre competidores 

suspende certos aspectos do relacionamento competitivo, permitindo que as organizações 

tomem cursos de açõo mais arriscados; ela pode e tem sido usada para evitar competição 

de preços que poderia ser perigosa para as empresas do setor. A joint-venture cria uma 

aliança formal entre competidores e resolve os problemas de interdependência, estabele

cendo novos produtos e novos mercados para as organizações, ainda que os resultados 

nõo sejam os mais desejáveis do ponto de vista do consumidor. 

... Investimentos minoritários: sõo aqueles realizados por empresas maiores, que fa. 
zem investimentos mas não controlam empresas menores. A empresa ' pequena' usualmen

te necessita do capital propiciado pelo parceiro investidor, e a 'grande' empreso obtém 

acesso a produtos inovotivos ou tecnologias criadas pela empresa menor. Os investimen

tos minoritários estabelecem um comprometimento da parte do investidor que ajuda a 

outra a alcançar seus objetivos, ainda que o controle daquele permaneça pequena sobre 

a empresa menor. 

Projetos sem arranjos de propriedade 

Os projecos que não envolve1n coral ou parcial interesse de propriedade pode1n ser clas
sificados e1n dois tipos básicos: de coniratação coordenada e de ligação de rendimentos coorde
nados. A1nbos são escabclccidos por contratos, que são cainbétn entendidos e usados co1no 
transações de mercado, com substancial compro1netimento para a cooperação. 

... Contratação coordenada: inclui uma variedade de arranjos sob o denominação de 

parcerias, alianças estratégicas, consórcios e coolizões, que se caracterizam pelo rela

cionamento cooperativo de longo prazo entre as organ izações. O resultado desejado 

é um relacionamento comercial mais estável, no qual os especificações de desempenho 

e esquemas de entrego estão sujeitos o uma restrito coordenação; e coordenação mais 

restrita produz mais confiança e verdade entre as empresas cooperantes, à medida que 

aprendem o confiar umas nos outras. 

Contratos coordenados são comuns na indústria da construção, ande empresas com dife

rentes especialidades contribuem, todos, com projetos de longo prazo, com uma interde

pendência poro alcançar os necessidades uns dos outros e dos consumidores, poro um 

prédio acabado, no prazo e dentro do orçamento. 
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... ligação de rendimentos coordenados: envolve acordos de franquia e licenciamen

to. Normalmente, tais acordos são cuidadosamente definidos e fortemente controlados 

por contratos legais. Tanto o franqueamento como o licenciamento usam documentos 

legais, mos cada uma das ligações engendro um comprometimento mais extensivo entre 

os portes. Proprietórios de franquias de varejo geralmente contribuem com idéias criativos 

e construtivos sobre vendas e comercialização e alguns gonhom liberdade de desviar dos 

requisitos padrões pero atender a necessidades locais. 

licenças podem também se tornar mais do que um meio legal de escrever controlos. Os 

licenciados podem se tornar parceiros ativos no desenvolvimento da intensificação ou 

eliminação de falhas no produto licenciado. A ênfase no longo prazo e nos arranjos de 

confiança estabelece o uso de ligações de rendimentos coordenados, independentemente 

de simples mecanismos de mercado. 

A mais significativa a1neaça potencial de colaboração nos proje tos interorganizacio· , 
nais é o perigo no co1npartilhamenro das iníonnações e recursos com algu1n parceiro. E 

un1 sério risco nas áreas de pesquisa e desenvolvin1enro, por deixar os co1npetidores co1n 

a habilidade de obter acesso à tecnologia dos 'adversários', un1a vez que a inforn1ação é 

distribuída aos 1nembros das organizações ao mesmo te1npo. Nenhum dos parceiros espera 

ganhar vantagem competitiva sobre o outro usando tais desenvolvimen tos tecnológicos, 

por exe1nplo. 

Outra ameaça nas bases da colaboração ven1 da prática da terceirização e seu potencial 
' para solapar/arruinar a (orça co1npetitiva de tuna e1npresa. A n1edida que urna e1npresa 

terceiriza 1nais suas atividades (projeto, produção e marketing, por exe1nplo), menos é dei

xado e1n seu núcleo, o que pode torná-la menos eficiente e eficaz e1n seus esforços internos. 

Alguns críticos chegam a afinnar que a terceirização é a cova da organização. 

Alé1n disso, à medida que as atividades são internacionalmente terceirizadas para indús· 

trias competidoras, outras indústrias dos países são fortalecidas pelo acréscimo na atividade 

econômica. Isso resulta e1n maior pressão competitiva na organização, o que deve conduzir, 
talvez, a mais te rceirização. É a chamada espiral descendente, que enfraquece a economia 

do1néstica. Isso significa que a terceirização é u1na acividade fundanlental, que deve ser 

real izada cuidadosamente. 

Organizações de aprendizagem e administração do 

conhecimento 

Pesquisas e1npíricas indica1n unu1 relação entre cultura e qualidade e entre cultura e 

dese1npe1\ho das pessoas ein tuna organização. Muitas organizações tê1n falhado en\ seus 
prograinas de nlelhoria e 1nuitas têtn falhado na itnple1nentação da TQM como u1n progra-

1na, mais do que tuna mudança cultural e1n que os valores da TQM estejam e1n continua 

1nelhoria e mudança. 
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A cultura da resistência à mudança é o 1naior obstáculo na itnple1nentação das iniciati

vas da q ualidade. Mes1no as organizações be1n-sucedidas com a TQM apresentaram relu

tância e1n alterar 1nuitos de seus aspectos culturais. 
U1na cultura da qualidade é aquela em q ue a organização está desejosa de 1n udar a cultu

ra por 1neio de contínuas 1nelhorias da q ualidade. Un1a organização de aprendizagem 1nuda 

sua cultura q uando necessário . O conceito de organização de aprendizagem desenvolveu a 

visão sistê1nica da organização. Aí, cada u1n entende que o inundo está 1nudando rapida-

1nente, e que todos deve1n estar a par dessas 1nudanças, adaptar-se a elas e, 1nais importante, 

tornar-se força para a mudança. 

A orgonizoção de oprendizogem tem uma cultura com o 

capacidade de aprender, adaptar e mudar com seu ambiente, 

poro continuamente criar novos fontes de vantagens competitivos. 

Peter Senge, e1n seu livro A quinta disciplina, 2 apresenta cinco novas ' tecnologias 

co1nponentes', as q ua is convergem para inovar as organizações, que aprende1n que, 

apesar de desenvolvidas separadame nte, cada uma é essencia l para o sucesso d as outras, 

con10 ocorre em qualquer conjun to. A essas tecnologias co1nponentes Senge denomi

no u d isciplinas. 
Todas e cada tuna das tecnologias con1ponentes propicia1n U1na dimensão vital na cons

trução das organizações capazes de aprender. Essas cinco disciplinas para a inovação orga

nizacional são: 

1. Domínio pessoal: é o disciplino de continuamente esclarecer e aprofundar o visão 

pessoal, de concentrar os energias, de desenvolver paciência e de ver o realidade de 

maneiro objetivo . As pessoas com oito nível de domínio pessoal conseguem concretizar os 

resultados mais importantes poro elos. Elos vêem o vida como um artista vê uma obro de 

arte; elos fazem isso se comprometendo com o próprio aprendizagem ao longo do vida. 

A aprendizagem pessoal (indivíduo) e o aprendizagem organizacional estão fortemente 

relacionados, de acordo com Senge. 

2 . Modelos mentais: são general izações ou pressupostos profundamente arraigados que 

influenciam o formo que os pessoas têm de ver o mundo e de agir. Algumas vezes os 

indivíduos não estão conscientes de seus modelos mentais ou de seus eleitos sobre os com

portamentos. 

Muitos idéias novos sobre novos mercados ou sobre práticos organizacionais obsoletos 

não são colocados em prático porque entram em conflito com poderosos modelos mentais 

implícitos . O trabalho com modelos mentais começo ao se aprender o desenterrar ima

gens internos do mundo, trazê-los à tono e anal isá-los de formo rigoroso, poro o consta

tação de suo validade ou não. 
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3. Visão compartilhada: uma idéia de liderança que inspirou as organizações durante 

muitos e muitos anos foi a capacidade de ter uma imagem compartilhada do futuro que 

se busca criar. 

Quando existe uma visão autêntica (não apenas uma declaração de missão), as pessoas 

dão muito de si, e aprendem não porque são obrigadas, mas porque querem. Muitos líde

res têm visões pessoais que nunca se traduzem em visões compartilhadas - aquelas que 

impulsionam uma organização. As pessoas, em sua maioria, se tiverem escolha, optarão 

por perseguir um objetivo nobre, em qualquer época, o tempo todo. O que lhes falta é 

uma disciplina capaz de traduzir a visão individual em uma visão compartilhada, isto é, 

um conjunto de princípios e práticas de orientação. 

4 . Aprendizagem em equipe: sabe-se que as equipes podem aprender, visto que sua 

inteligência pode exceder a inteligência de seus membros, em que o grupo desenvolve 

capacidades excepcionais de ação coordenada. Quando as equipes estão realmente 

aprendendo, além de produzir resultados extraordinários, seus integrantes crescem com 

maior rapidez do que de qualquer outra maneira. 

A disciplino de aprendizagem em equipe começa pelo diálogo - 'não' às idéias pre

concebidas e 'sim' à participação e ao verdadeiro pensar em con;unto. A disciplino do 

diálogo envolve também o reconhecimento dos padrões de interação que dificultam a 

aprendizagem nas equipes. Os padrões de defesa precisam ser detectados e trazidos à 

tona de forma criativa para que possam realmente acelerar a aprendizagem. 

5 . Pensamento sistêmico: as empresas e outros aspectos humanos também sõo sistemas; 

estõo conectados por fios invisíveis de ações inter-relacionadas. O pensamento sistêmico 

é um conjunto de conhecimentos e ferramentas desenvolvido ao longo de muitas décadas, 

paro esclarecer os padrões como um todo e paro ajudar a ver como modificá-los de fato. 

A Figura 19. l inter-relaciona as disciplinas da organização de aprendizage1n, de acordo 
con1 Peter Senge. 

FIGURA 19.1: As discipl inas de Senge para a criação da organização de aprendizagem. ---~ 

Desenvolvimento do Conslruçõo de desofiodores 
1 domínio pessoal modelos mentais 

Encoraiamento do 
pensamento 

s istêmico 

Criação da 
visão compartilhada 

Promoção da 
aprendizagem em equipe 

Fonte: Adoplodo de G. Jones, Contemporory mono9ement, 2. ed., McGrow-Hill, 2000. 
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A quinta disciplina 

De acordo con1 Percr Senge, é fundmncntal que as cinco disciplinas se desenvolvam co1no 

um conjunto, o que não é fácil. Para que isso ocorra, elas devern ser integradas pelo pensa
mento sistêmico - a qu inta d isciplina-, que as funde e1n u1n corpO coerente de teoria e prá

tica, impedindo-as de se tornar armadilhas ou modis1nos para a 1nudança organizacional. 

O pensamento sistêmico serve de orientação para a análise das inter-relações entre as 

de1nais disciplinas, e serve també m para lembrar continuan1en te que a soma das partes pode 

ser 1naior do que o todo. A visão pode alterar o destino de un1a empresa. Entretanto, sern o 

pensainenro sistê1nico, a visão 1nuito dificihnente se transforn1ará ern realidade. 

Para concretizar seu potencial, o pensamento sistên1ico també1n precisa das d isciplinas 

de construção de un1a visão compart ilhada, rnodelos men ta is, aprendizagem em equipe e 

dornín io pessoal. Construir un1a visão compartilhada estirnula o co1npron1isso con1 o longo 

prazo; os rnodelos rnenrais focmn a abertura para revelar as lirnitações das fonnas de ver o 

inundo; a aprendizagern e m equipe desenvolve a habilidade de os grupos buscarern uma vi

são do quadro total, que está além das perspectivas individuais; o domínio pessoal estimula 

a rnotivação pessoal de aprender continuamente con1 as ações que aíetarn o mundo (se1n 

o don1ínio pessoal, as pessoas ficam tão envolvidas na mental idade reativa que se sen te1n 

an1eaçadas pela perspectiva sistêmica). Por fiin, o pensarnento sistêrnico ton1a compreensí

vel o aspecto mais sutil da o rganização que aprende, que é a nova fonna pela qual os indiví

duos se percebem e ao seu mundo. 
No núcleo da organização, ocorre uma rnudança de mentalidade (1netanóia): em vez 

de se ver corno algo separado do mundo, as pessoas passan1 a se ver co1no conectadas ao 

mundo; em vez de considerar os problernas como causados por alguén1 de fora, as pessoas 

enxergarn os proble1nas corno causados por elas rnesmas. 

"Un1a organização que aprende é um lugar onde as pessoas descobre1n continuarnente 

corno criarn sua realidade e como rnudá-la."1 

As leis da quinta disciplina 

Em sua obra funda1nental e prirneira (A quinta clisci/>lina), Peter Senge propõe 11 leis para 

a quinta disciplina, descritas aqui resumidarnente.4 

1. Os problemas de hoje vêm das 'soluções' de ontem: as pessoas ficam intrigadas 

com os causas de seus problemas, quondo no verdade deveriam recordar as soluções 

que deram paro outros problemas no passado. Soluções que transferem os problemas de 

uma parte do sistema para outra freqüentemente nõo sõo detectadas, pois as pessoas que 

resolveram o primeiro problema nõo sõo os mesmos que herdaram o novo. 

2. Quanto mais você empurra, mais o sistema empurra de volta: este fenõme

no tem um nome, sob o enfoque do pensamento sistêmico: feedback de compensação. 
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Quanto mais alguém se esforço para resolver os problemas, maior parece ser o esforço 

necessário paro solucioná-los; os intervenções bem-intencionadas provocam respostas do 

sistema que eliminam os benefícios da intervenção. 

3. O comportamento melhora antes de piorar: o feedback de compensação envol

ve uma 'defosagem' - um intervalo de tempo entre o benefício a curto prazo e o prejuízo 

a longo prazo. As respostas que melhoram antes de piorar, de muitas das intervenções 

gerenciais, sõo o que torna contraproducente o processo decisório político. Esse processo 

decisório político consiste nas situações em que têm influência outros motivos, além dos 

méritos intrínsecos dos cursos de ação alternativos. Em sistemas humanos complexos, 

sempre existem diversas alternativas poro se melhorar as coisas a curto prazo. Todavia, o 

feedback de compensação pode voltar depois e piorar tudo. 

4 . A saída mais fácil normalmente nos leva de volta para dentro: todos gostam 

de utilizar soluções conhecidas para resolver as d ificuldades, escolhendo aquilo que se 

conhece melhor. É preciso bastante cuidado com isso: afinal, se o solução fosse fácil de 

enxergar ou óbvia a todos, ela jó teria sido encontrada. Soluções familiares, que deixam 

os problemas básicos persistirem ou se acentuarem, são um indício óbvio de que o pen

samento não sistêmico está sendo adotado. 

5. A cura pode ser pior do que a doença: a solução fácil ou familiar não é apenas 

ineficaz, mos perigoso, podendo criar dependência. A longo prazo, o conseqüência mais 

perigosa do uso de soluções não sistêmicas é a crescente necessidade de doses cada vez 

maiores da solução. 

O fenômeno das melhorias a curto prazo que levam à dependência a longo prazo é 

bostante comum, e entre os pensadores sistêmicos é chamado de 'transferência de res

ponsabilidade a um interventor'. As soluções fáceis que podem ajudar acabam deixando 

o sistema ainda mais fraco do que antes. 

6. Mais rápido significa mais devagar: os gerentes poderão se sentir desapontados 

ou desmotivadas quando começarem a perceber que os princípios sistêmicos podem 

frustrar suas próprios intervenções. Os princípios sistêmicos podem até servir de desculpo 

para a inatividade, ou seja, não fazer nada em lugar de tomar decisões que possam 

provocar um efeito contrário ou até piorar os coisos. A verdadeira conseqüência da 

perspectiva sistêmico não é o inatividade, mas um novo tipo de atitude baseado em uma 

novo formo de pensar; o pensamento sistêmico é mais desafiador e, ao mesmo tempo, 

mais promissor do que os mecanismos usuais de lidar com os problemas. 

7. Causa e efeito não estão próximos no tempo e no espoço: efeitos são os sinto

mas óbvios que indicam o existência de problemas; cousa, aqui, é referida como o integra

ção do sistema subjacente, que é o maior responsável pela geração dos sintomas e que, 

quando identificada, pode gerar mudanças que resultam em melhorias duradouros. 

A maioria das pessoas pressupõe, boa porte do tempo, que causa e eleito estão próximos 

no tempo e no espaço. Existe uma diferenço básico entre o natureza do realidade nos 
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sistemas complexos e o formo predominante de como se penso o respeito dessa realidade. 

O primeiro posso poro corrigir esso desiguoldode é desconsiderar o idéia de que couso e 

efeito estão próximos no tempo e no espaço. 

8 . Pequenas mudanças podem produzir grandes resultados: há quem digo que 

o pensamento sistêmico é o nova ciência desoladora, pois apregoo que os soluções ób

vios não funcionam (no melhor dos hipóteses, os soluções óbvios melhoram os problemas 

o curto prazo, poro torná-los piores o longo prazo). 

O pensamento sistêmico mostro que pequenos otitudes bem focalizados podem produzir 

melhorias significativos e duradouros, desde que atuem no lugor certo - esse princípio é 

referido como 'olovoncogem'. 

Em geral, o solução de um problema difícil é questão de descobrir onde está o maior 

olovoncogem. O problema é que os mudanças de oito olovoncogem não são óbvios poro 

o maioria dos envolvidos no sistema. Não há regras simples poro se encontror mudonços 

de oito olovoncogem, embora haja formos de raciocínio que os tornam mais prováveis. 

Um aspecto é aprender o ver os estruturas subjocentes em lugar dos eventos. Outro formo 

alternativo de raciocínio é pensar em termos de processos de mudanças, em lugar de 

considerar uma mudança instantâneo. 

9. Não é possível fazer bem duas coisas ao mesmo tempo: às vezes os d ilemos 

mais complexos não são absolutamente dilemas, mos resultados do raciocínio instantâneo 

e não do pensamento baseado em processo. 

Muitos d ilemos oporentes, como controle central versus controle local, funcionários felizes 

e comprometidos versus custos competitivos de mõcxíe-obra e recompensa às reolizações 

individuais versus valorização de todos os funcionários, são subprodutos do pensamento 

estático. Parecem opções rígidos do tipo 'esse ou oquele', de como pensamos no que é 

possível, em um determi nodo momento. 

O pecado é não notar que é possível alcançar duos meios, se estiver disposto o esperar 

por umo enquanto se concentro no outro . O investimento no desenvolvimento de novos ho· 

bilidodes e padrões e de métodos que envolvom todos no processo de melhoria é um custo 

em primeiro lugor, embora posso provocor algumas economias a curto prazo. Entretonto, 

talvez sejam necessários vários anos poro que a grande redução de custos ocorro. 

1 O. Dividir um elefante ao meio não produz dois pequenos elefantes: os orgo· 

nizoções, como os sistemas vivos, têm integridade. Poro compreender os questões geren· 

ciois mais complexos, é preciso ver o sistema todo responsável pelo problema. 

O foto de ver 'o elefante inteiro' não significa que todos os problemas de umo organizo· 

ção só possam ser compreendidos analisando-se o orgonização como um todo. Alguns 

problemos podem ser compreendidos onolisando-se exclusivomente o interação entre os 

principois funções ou as atividades do organização. 

O princípio fundomentol - princípio dos limites do sistema - é que os interações que 

devem ser examinadas são os mois importontes paro o problema em foco, independen· 

temente dos limites orgonizocionois. Quando se insiste em dividir um elefante ao meio, o 
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resultado não são dois pequenos elefantes, mos uma enorme confusão, pois perde-se o 

integridade do sistema. 

11 . Não existem culpados: o tendência geral é culpar os circunstõncios externos pelos 

próprios problemas. "Alguém lá Foro - concorrentes, imprenso, governo, mudanças do 

mercado - fez isso ou fez aquilo que provocou o 'desastre'." O pensamento sistêmico 

mostro que não existe ' lá foro'; você e o couso de seus problemas fazem porte de um 

único sistema. A curo está em seu 'relacionamento' com o 'inimigo'. 

O papel da linguagen1 e do pensa1nento sistên1ico 

Na 1naior parte do te1npo, é 1nuito conu1m não questionarrnos nossa maneira de pensar e 

de agir e o uso que faze1nos da linguagem: o que nos chama a atenção, co1no focamos nossa 

atenção para a defin ição de problemas e oportunidades, o que deve1nos e ternos de fazer. 

Mas, p0r 1neio de um entendi1nento 1nais profundo de con10 usan1os a linguagen1 e cons
truí1nos nossa realidade, podemos perceber vários processos que bloqueiam ou incentiva1n 

a aprendizage1n. 

Nossa bagagem de experiências passadas, na maioria das vezes, não considera intera

ções sistêmicas, processos de feedback circulares, não-linearidade, causas m(1ltiplas agin

do sin1u ltanean1ente, características dinân1icas. Ou seja, i1nplicitaincnte, nossa linguage111 

convencional nos ren1ete a un1 inundo de relações lineares, relações de causa e efeito se111 

retroalimentação (feedback), variáveis consideradas isoladamente, e u1na visão ligada ape

nas a eventos, ao que aconteceu, e não voltada para o que está continuamente gerando 
os eventos. 

Entretanto, este não é o inundo en1 que vivernos atuahnente, ou, en1 outras palavras, a 

realidade não evolui da mesma fonna que a relatanios cm nossa linguagem. Dessa forma, uma 

revisão de nossa linguagen1 contribuirá para nossa aprendizagem sobre a aprendizagem. 

Organizações modulares 

Com exceção das atividades centrais do negócio que elas podem executar 1nelhor, mais 
rapidainente e co111 menores custos, as organizações modulares terceirizam todas as ativida

des corncrciais restantes a ernpresas, fornecedores, especialistas ou consultores externos. O 

tenno 'modular' é usado porque as atividades con1crciais compradas de empresas externas 

podem ser adicionadas e retiradas quando necessário, de uma maneira 1nuito semelhante 

a ad icionar peças a um quebra-cabeça tridilnensional. A Figura 19.2 descreve uma organi

zação 1nodular que optou por manter treinan1ento, recursos humanos, vendas, pesquisa e 

desenvolvirnento, tecnologia da inforrnação, desenho de produtos, atendilnento ao cliente 
e 1nanufotura corno suas atividades comerciais cenrrais. Entretanto, ela optou por rerceiri

zar as atividades não centrais de distribuição, design de págü1a da Web, propaganda, folha 

de pagaincnto, contabilidade e en1balage1n. 
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F1GURA 19 2· Orgon·zoçõo modular • • 1 
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As o rganizações modulares tê1n diversas vantagens. Pritneiro, uma vez que as organi

zações modulares pagam por mão-de-obra, especialização ou capacidades de manufatura 

so1nente quando necessário, elas p0de1n custar significativamente n1enos para levar adiante 
do que para as organizações tradicionais. Por exemplo, das 'três grandes' fábricas de auton16-

veis nos Estados Unidos, a DaimlerChrysler, que terceiriza 70 por cento de sua 1nanufatura 

de peças a fornecedores, ren1, de longe, os 1nenores custos. Em seguida, a que tetn o rnenor 

custo é a Ford, que terceiriza 50 por cento da n1anufatura das peças, e depois a General 

Motors, que terceiriza somente 30 por cento da 1nanufatura de peças.; Segundo, terceitizar 

permite que tanto as organizações tnodu la res con10 as etnpresas para as quais elas terceiri· 

zam concentre1n-se nas atividades centrais que melhor desempenhain. 
Entretanto, para obter essas vantagens, diversas condições prévias deven~ ser cu1npridas. 

A 1nais itnportante é que as organizações 1nodulares deve1n trabalhar estreitan1ente com 

parceiros confiáveis, ou seja, fornecedores cn1 quem possam confiar. Por exe1nplo, a Daim

lcrChryslcr denomina empresa escendida os fornecedores externos com que1n te1n estreitas 

relações; ou seja, as atividades co1nerciais realizadas pelos fornecedores da DaimlerChrysler 

são literaltnente vistas con10 utna extensão da con1panhia6. De fato, alguns fornecedores
chave da Dai1nlerChrysler tê1n escritórios permanentes na co1npanhia, de forma que podern 

trabalhar con1 essa e1npresa desde o inicio do processo, no projeto das peças, até o final, na 

entrega das peças. O CEO da DaitnlerChrysler, Robert Eaton, disse: "Normaltnenre, não 

faze1nos licitações para projeto de peças, e ten1os nu1itas pessoas que fazem lances para isso. 

Realn1ente quere1nos fornecedores de longo prazo e o conceito de empresa estendida". 

Entretanto, as organizações modulares ta1nbém tên1 desvantagens. A principal delas é 

a perda de controle, que ocorre quando atividades comerciais centrais são terceirizadas a 
outras e1npresas. Alétn disso, as e1npresas pode1n reduzir a vantagem competitiva de duas 
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maneiras quando terceirizam de forma equivocada tnna atividade comercial centra l. Pri-

1neiro, a mudança con1petitiva e tecnológica pode fazer com que as atividades con1erciais 

não centrais que uma empresa terceirizou se torne1n, de repente, a base para a vantagen1 
con1petitiva. Segundo, empresas para as quais o trabalho é terceirizado podem se tornar 

concorrentes da e1npresa que terceirizou as atividades. 

Organizações virtuais 

Mudanças estão ocorrendo constantc1ncntc no inundo das organizações por causa das 

necessidades do consumidor, da competição, da tecnologia e de outros fatores externos. 

Essas mudanças tê1n moldado a 1naneira de atuação das organizações. À medida que o gos
to dos consumidores 1nuda, os negócios tainbém deven1 1nudar. A tecnologia te1n ajudado 

as organizações nesse sentido para melhor servir seus usuários e pern1anecer à frente dos 
co1nperidores. 

Em con1paração co1n as organizações 1nodulares, e1n que o processo inrerorganizacional 

gira en1 torno de un1a organização central, tuna organização virtHal faz parte de un1a rede na 

qual muitas empresas compartilham habi lidades, custos, capacidades, mercados e clientes 

entre si. Por exemplo, a Pun1a, empresa de artigos esportivos, é u1na organização virtual. Ela 

se encarrega da estratégia e da comercialização en1 Herzogenaurach, na Alen1anha. Uma , 
pequena rede de e1npresas na Asia 1nanipula a cornpra e a disrribuição dos 1nareriais usados 

para fazer os calçados Purna, e diferenres ernpresas na China, ern Taiwan, na Indonésia e 

na Coréia manufaturam esses calçados. Redes de vendas e distribuição diversas operarn na 

África, na Ásia, na Austrália, na Europa, na Am.éfica do Norte e na A1nérica do Sul. Ao 

todo, 80 diferentes ernpresas ern todo o inundo faze1n e vendem calçados Puina.7 

As partes de uma con1panhia virtual consistem no projeto de produto, compras, propa

ganda, 1nanufatura e tecnologia da inforn1ação. Porén1, diferenternente das organizações 
modulares, en1 que organizações de fora estão estreitainente ligadas a uma con1panhia cen

tral, as organizações virtuais rrabalhain con1 algurnas ernpresas que inregrarn a aliança da 

rede, 1nas não todas. 

Outra d iferença é que as relações de trabalho entre organizações rnodularcs e empresas 

externas tendern a ser mais estáveis e n1ais duradouras do que as relações 1nais breves, fre

qüentemente ten1porárias, encontradas entre as empresas virtuais en1 UJna aliança ern rede. 

Dessa forma, a composição de uma organização vi rtual é sempre n1utante. A con1binação 
de parceiros na rede existente e1n uma corporação virtual em derenninado tempo depende 

simplesmente da aptidão necessária para resolver lllll problen1a e1n particular ou fornecer 

111n produto ou serviço especlfico. Hoje, as condições/necessidades são de t1n1 tipo; ainanhã, 

podem ser de outro, na rede de negócios. Nesse sentido, o tenno 'organização virtual' sign i

fica a organização que existe 'no momento'. Por exe1nplo, 19 pequenas companhias da Pen

si lvânia formararn uma rede de organizações virtuais, a Agile Web (Rede Ágil). Juntas, as 
empresas têm habilidade e1n desenvolvimento e projeto de produtos, usinagem, fabricação 
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metálica, fundição em 1nolde, 1noldage1n por injeção plástica, acabamento, revestimento, 

projeto e manufatu ra de con1ponentes eletrônicos. Tony Nickel, que coordena op0rtun i

dades de negócios para os 19 1nembros da rede, disse: "Temos 1núlt iplas nwc/1ine sl10/>S
0 

e 

setores de laminação de metal. Se somente L11n for necessário, ton10 a decisão baseando-me 

na natureza do pedido [do cliente) e nas áreas de especialização das finnas afiliadas''. Ele 

acrescentou que "já houve u1na ocasião em que, enquanto negociávamos com u1n cliente, 

descobri1nos que reahuenre não ünhainos um n1c1nbro de rede adequado para lllna peça e1n 

panicular - desse 1nodo, 1nudainos os 1nen1bros''.8 

As o rganizações virtuais têm un1a série de vantagens. Elas permirem que as empresas 

reparta1n custos. E, lllna vez que os 1nen1bros podem co1nbinar rapidamente seus esforços 

para satisfazer as necessidades dos clientes, elas são rápidas e flexíveis. Por exen1plo, Nickel, 

da Agile Web, d isse: 

Onde achamos que realmente podemos ter unw rápida resposta é quando um cliente quer ajuda 

no projeto e collstrução de uma rnollmgem ou sisrema. Então, posso levar os membros da rede 

à mesa -ou às instalações do cliente - imediaramcnte; no dia seguinte, se necessário. Somos 

capazes de monrnr uma equipe ela rede dcnrro de 24 horas se for isso que o clicnrc quiscr.9 

Por fim, visto que cada n1e1nbro da aliança em rede é 'o 1nelhor' naquilo que faz, teorica-

1nente as organizações virtuais fornece1n 1nelhores produtos e serviços etn todos os aspectos. 

À se1nelhança do que acontece co1n as organizações modulares, lnn a desvantagem das 

organizações virtuais é que, assim que um trabalho é terceirizado, pode ser difícil controlar a 

qualidade de tal rrabalho feito pelos sócios da rede. Entretanto, a n1aior desva nrnge1n é que 

são necessárias e nonnes habilidades adnünisrracivas para fazer organizações independentes 

de tuna rede funcionare1n be1n juncas, especiahnence porque suas relações rendem a ser 

mais breves e baseadas na tarefa ou no projeto. As organizações virtuais usa1n dois métodos 

para resolver esse proble1na. O pritueico é utilizar un1 correcor, co1no Tony Nickel. Nas orga

nizações hierárquicas, t radicionais, os gerentes planejain , organizam e controla1n. Mas con1 

os processos horizontais, interorganizacionais que caracterizam as organizações virtuais, a 

tarefa de um corretor é cria r e 1non tar o conhecimento, habilidades e recursos de diferen tes 

empresas para interessados externos, con10, por exen1plo, clientes.'º A segunda 111aneira de 

tornar as redes de organizações virtuais 1nais adnünistráveis é utilizar tun acordo de organita
ção ·virtual, que, de lnna forma muito semelhante a u1n contrato, especifica as programações, 

responsabilidades, custos e pagamentos às organizações participantes. 

Organizações sem fronteiras 

E1n 1989, o CEO da General Electric, Jack \'(l'elch, cunhou o termo 'organização se1n 

fronteiras' em sua carta anua l aos acionistas da GE. Welch escreveu: "Nosso sonho para a 

* Mac11ine sfi.op: a parte de un\a ~1brica <.1ue abriga as nláQt1il'1as, oncle é (eito o trabalho produti\10. 
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década de 1990 é uma e1npresa sen1 fronteiras, un1a empresa em que derrubamos os muros 
que nos separa1n uns dos outros no lado de dentro, e de nossos clientes no lado de fora". 

Por que Welch, presu1nivehnente tun dos CEOs mais eficientes desta década, estava tão 
preocupado con1 fronteiras? Steve Kerr, vice-presidente de Desenvolvi1nento de Lideranças 
da OE, explicou: 

As fronteiras determinam como uma org;iniz;1ção opera. Existem fronteiras vercic;1is, como 

assoall1os e cetos1 que separa111 níveis ela orgar1ize:lçâo; l1á pare<les i11ter11as, qlre sepanl111 de .. 
partamentos uns dos outros; e há muros externos, que separam a empresa de seu ambiente, de 

seus clientes, de reguladores externos, de fornecedores e de outros interessados.'' 

Dessa forn1a, UJna organjzaçâo sem fronceirtis derrubaria as fronteiras verticais, horizon
tais, externas e geográficas.12 

A Figura 19.3 mostra co1no un1a organização sem fronteiras poderia funcionar. Pri1nei
ro, observe que dentro da ernpresa, no ainbiente interno, não existe1n relações verticais 
ou horizontais. Também não significa que os gerentes de nível mais baixo e os trabalha
dores não deva1n responder aos gerentes de nível superior. Eles deve1n. O que significa é 

F1GURA 19.3: Organizações sem frontei ro. 
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AcodemyofMonogemenlExeculive, 9, 1995, p. 7-18. 
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que nas organizações sem froncei ras a ê nfase é a velocidade, a responsabil idade e a flex i
bilidade, não a quem você deve relacórios. Steve Kerr, da GE, disse: "En1 tuna hierarquia, 

você sempre pergunta quen1 é o chefe. Em uma e1npresa se1n fronteiras, você não faz essa 
pergunca. Ela deixa de ser rclevance". Você pergunta quem tetn a informação que 1nelho

raria a decisão. 
Em segundo lugar, observe que, na Figura 19.3, a frontei ra externa da organização, repre

sencada pela linha poncilhada, é penneável. Novainence, o ponto aqui é re1nover a fronceira 

que separa o an1biente interno da organização do an1bience externo (regulação da indúscria, 
fornecedores, clientes, co1npecidores e grupos de defesa) . 

Ao focar os resu ltados mais do que as relações de subordinação, uma das vantagens das 
organizações se1n fronteiras é que elas uciliza1n melhor o conhecimento, as habilidades e as 
capacidades dos e1npregados. En1 vez de perguntar qua l deparrainenco ou função é 'respon

sável' por um problema, a pergunta que deve ser feica é: "Que1n, dentro ou fora da com
panhia, pode resolver 1nelhor este problema!". Outra vantagem é que as organizações se1n 

fronreiras levan1 a relações 1nuico 1nais escreicas cornos co1nponences do arnbiente externo 
da e1nprcsa. Por exemplo, uma das maneiras encontradas pela GE para tornar as fronceiras 
externas 1nais penneáveis íoi colocar gerentes-chave ('sob e1nprésti1110') e1n e1npresas ex

ternas. Desse n1odo, en1 vez de se apresentar para t rabalhar en1 tnn escritório da GE, esses 
gerentes 'sob empréstimo' se apresentava1n para trabalhar em escritórios loca lizados penna
nenremente en1 prédios de clientes ou de fornecedores. 

As organizações sen\ fronteiras, porén\, ta1nbém apresenta1n significativas desvantagens. 
Para co1neçar, gerentes e empregados tnuicas vezes consideram ameaçadora a transição para 

organizações sem fronteiras. Gerentes e trabalhadores que estão acostun1ados con1 as claras 
relações de responsabilidade e subordinação das hierarqu ias verticais muitas vezes luta1n 
con1 a nova ênfase na velocidade e na flexibilidade. A 1naior clesvantage1n das organizações 

sem fronteiras, poré1n, é que não há un1a 1naneira clara de realizá-las. Os 1nétodos sugeridos 
se apresentam como uma receita: crie comicês incerdivisionais, estabeleça fluxos de co1nu

nicação, crie relações 1nutuamente benéficas con1 fornecedores e clientes, construa relações 
de confiança co1n e1npregados etc. lnfelizn1ente, não há 1nuitos conselhos sobre qual é a 
melhor 1naneira de co1nbiná-los e 'cozinhá-los'. u 

Processos organizacionais 
Muitos negócios atuahnente têm necessidade de reformulação em seus procedimentos e 

processos internos. 

Um processo é quolquer sistema operacional ou administra tivo que 

transformo insumos (entrados) em produtos (saídos) valiosos. 
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U1n processo é tipicamente uma seqüência de atividades/ tarefas arranjadas em um pro

cedimento ou conjunto de arranjos de trabalho, talvez envolvendo vários departa1nentos, 

máquinas e pessoas. Os processos organizacionais estudados neste livro são a i-eengenlwria, 
o downsizing e o empowennent. 

Reengenharia 

Atual1nente, 1nuda11ças rápidas no mnbiente de negócios levain as corporações a redese

nhar como elas fazem seus negócios. Nesse mnbiente, son1ente as organizações fortes pode1n 

sobreviver. Por organizações forces entenda não so1ncnte as companhias globais ou mult ina

cionais, 1nas ta1nbém aquelas pequenas empresas, que devem ter 1naior produtividade. 
A reengenharia do processo de negócio (ou si1nplesmente reengenharia) é um 1nétodo 

para reprojerar os processos de negócio que visa aumentar a produtividade das organiza

ções. Ela envolve lmla reavaliação significativa daquilo co1n que a organização se preocupa 

e1n particular. Michael Hmnn1er e Jan1es Chan1py, autores do livro Reengenharia da corpo
ração, insistem que os gerentes faça1n u1na pergunta básica a respeito daquilo que fazein: 

"Se estivéssemos recriando esta e1npresa hoje, dado aquilo que sabemos e dada a tecnologia 

atual, con1 o que esta empresa se pareceria?"14 

Hainmer e Cha1n py observam que as organizações tendem a se estagnar quando seus 
participantes - inclusive os ge rentes - focalizain suas 'vizinhanças in1ediatas' (co1no 

seus e1npregos e departmnentos) e1n vez de os padrões de relações 1nais abrangentes cn1 

que t rabalham e que influenciarn a vida de outras pessoas. 

Reengenharia é o 'repensamento' Fundamental e o redesenho 

radical dos processos de negócios, poro olcançor drásticas 

melhorias em medidas críticas de desempenho, tais como 

custo, qualidade, serviço e velocidode. 1s 

Essa definição encerra quatro palavras-chave: 

li> Fundamental: o que é entendido por meio das questões bósicos a que a organização 

deve responder: "Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos isso do modo como 

o fazemos?" As operações fundamentais podem ser entendidos sob o pensar de novas 

regras, visões e considerações. 

li> Radical (redesenho): reprojeto radical significo desconsiderar todos os estruturas e 

procedimentos existentes, inventando novos maneiras de realizar o trabalho. 

li> Processos: o mais importante conceito poro o reengenharia, uma vez que o foco é 

orientado poro os processos e não mais poro os tarefas, poro serviços, poro pessoas 

e poro o estrutura do organização. 
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... Drásticas: refere-se o modificações ou muda nças que provoquem soltos significativos de me

lhorias de desempenho; isso requer a destruiçõo do antigo e sua substituiçõo por algo novo. 

A reengenharia envolve redefini r processos como padrões de relações qlle li.garn os 1ne1n 

bros organizacionais com pessoas de fora da organização. Ham.rner e Charnpy apresenta1n mlli

tos exemplos de organizações que efetuaram reengenharia de tarefas organizacionais simples 

- co1no o processamento da encomenda de un1 cliente - que costun1ava1n levar sen1anas, até 

meses, para serern realizadas. A reengenharia rorna-se necessária quando, apesar do fato de tra

ballros individuais sere1n bem definidos e ben1 executados, o efeito do sornatório desses esforços 

sobre outras pessoas é ineficaz para a organização e insatisfatório para os clientes e outros. 

Ham1ncr argurnenta: "A marca d istintiva de uma empresa bem-sucedida é sua d ispo

sição em abandonar aquilo que era bem-sucedido no passado. Não existe essa coisa de 

fórmula permanentemente vitoriosa".16 

A tecnologia da inforrnação desern penha un1 papel irnportante na reengenharia dos ne

gócios e é um essencial possibilitador de sua realização. Entretanto, a rnaioria das pessoas 

subutiliza a tecnologia. Elas olham a tecnologia por meio das lentes de suas tarefas atuais, 

isto é, sotnenre cornputain as velhas tarefas existentes. Algu1nas vezes, a tecnologia da in

formação não tem aj lidado senão na velocidade de geração e transporte de papéis de u1n 

departamento a ourro, 1nas nada re1n feito para a melhoria do processo corno um rodo, se a 

estrutu ra do processo velho perrnanece ainda imutável. 

O estado-da-arte da tecnologia da inforrnação permite quebrar regras/hipóteses con

vencionais de processos. Essas regras fora1n projetadas quando os processos fora1n criados e 

talvez (provavel1nente) não sejam rnais válidas hoje. 

A reengenharia e a TQM 

A adrn inistraçâo da qualidade total geralrnente concentra-se em rnelhorar um processo 

existente, ao passo que reengenharia freqiiente1nente significa jogar fora o que existe e corneçar 

tudo de novo. O Quadro l 9. l relaciona três importan tes pontos de diferenciação entre a TQM 

e a reengenharia, sendo que urn ponto (a orienração) é cornum. A reengenharia contesta as 

pressuposições fundamentais sobre como o trabalho é organizado, enquanto a TQM quesrio-

Q uAORO 19. 1: Reengenharia versus Ad ministração da Qualidade Total. ---------~ 

! Reengenharia li TQM 1 

Pressuposicões questionados 1 Fundo mental li Desejos e necessidades dos clientes 1 

Escopo de mudan~as Radica l De baixo paro cimo 

Orientação Processos Processos 

Metas de melhoria 
1 

Drástica 
1 Incremental 

Fonte: Resumido e odoptodo de R.l. Mongonelli e M.M. Klein, "A lromework for reengineering", Monogement 
Review, jun. 1994, p. 15. 
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na a respeito de quão bem as necessidades dos clientes são satisfeitas. A reengenharia 1nuda 
radicaln1ente o n1odo con10 o rrabalho é realizado, muitas vezes com diretrizes da alta admi
nistração para efetuar as mudanças. Em comparação, a TQM foz n111danças a partir do grup0 
de trabalho. A reengenharia estabelece meras de 1nelhorias radicais, co1no reduzir o ren1p0 de 
processamento de dois anos para dois 1neses. Já a TQM, mais provavelmente, buscará melho
rias pequenas, contínuas. Reconheça, entretanto, que as diferenças não são absolutas. 

Nossa abordage1n da reengenharia do processo de negócios será descrever aspectos-cha
ve de seus fatores estruturais e técnicos, seguindo un1 exame de diversas considerações 
co1np0rtaincntais. A reengenharia traz consigo alguns benefícios, corno: 

"' redução de custos; 

"' redução do tempo de ciclo; 

"' moior precisão; 

"' redução dos otividodes que não odicionom valor; 

"' oumento do sotisfoçõo do cl iente. 

Fatores estruturais na reengenharia 

A reengenharia le1nbra aquele aspecto da engenharia industrial preocupado con1a1nanei
ra mais eficiente de se realizar uma tarefa. A ênfase é descobrir passos desperdiçados, co1no, 
por exemplo, unia pessoa passar docu1nenros a outra para obter aprovação. Depois que se faz 
a reengenharia de utn processo de trabalho, geralmente há um nú1nero 1nenor de 'rrâtnites' de 
docu n1entos, confonne é ilustrado pelo set,'Ui11te exe1nplo clássico: A IBM Credit Co1poration 
reduziu o tem/X> que era necessário para processar uma soUcit.ação de crédiio mrineira de seis dias 
pa1·a quatro horas. Ao mesmo temLJo, awnenwu sua ca1ga de trabalho cem vezes, sem aumentar o 

número de funcionários. A f açanlia foi realizada fazendo-se com que as solicit.ações rotineiras fossem 
aprovadas por um indivfd110, em vez de tramiiá-las /JOr quatro diferentes de/Xlrwmenws es/iecialjzci
dos. Um elevado nível de habilidade era necessá1io somente em 5 /X>f cento das soliciiações. 

A reengenharia do processo de negócios, à se1nelhança da qualidade total, tetn sido 
apresentada de tnuitas forn1as diferentes. Aqui descrevemos uma representativa abordagetn 
à reengenharia, desenvolvida pelo consultor Robert M. Ton1asko. Ela consiste ern cinco 
passos, descritos a seguir. 17 

Passo 1: Dar o controle do processo a uma pessoa 

Muitos processos essenciais, corno o atenditnenro de enco1nendas, descnvolverain-se ao 
longo do tempo sem nenhuma reflexão especial referente ao faro de eles seretn as opções 
mais eficientes e eficazes disponíveis. Será econotnizado te1npo se uma pessoa for encarre
gada de levar o processo à conclusão. A pessoa que tern autoridade para seguir o processo 
até sua conclusão é chan1ada proprietária do processo. O proprietário ten1 o direito de exigi r 
que a enco1nenda (ou qualquer outra transação fundamental) obtenha a atenção apropria
da em cada passo do processo. 
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Passo 2: Mapear o processo 

A reengenharia exige uma clara identificação de processos-chave, ou dos passos reais 
envolvidos em uma transação comercial. A Figura 19.4 apresenta um mapa de processo 

típico. Observe con10 a solicitação do cliente dá voltas por vários cleparta1nentos antes de 

resultar no atend imento do pedido. 

Depois que um fluxograma é construído, e le deve ser interpretado com perspicácia. A 

pessoa que desenvolve o gráfico deve estar atenta a fluxos de trabalho que seguen1 tuna rota 
de volta para eles mesmos. Tainbé1n é i1nportante reduzir o nú1nero de passos que adiciona1n 

pouco valor ao produto ou serviço final (por exe1nplo, o gerente aprovar e rubricar cada rela

tório que tramita por sua escrivaninha) . A pessoa deve observar de perto quantas funções ou 

unidades organizacionais estão envolvidas e1n cada processo. Alé1n disso, é essencial medir a 

extensão de ten1po necessária para cada passo e os intervalos ele ten1po entre os passos. 

Passo 3: Eliminar pon1os de dificuldade poienciais no sistema 

Os esforços de reengenharia 1nais eficientes elimina1n os passos de un1 processo que 
pocleria1n potencialn1ente dar orige1n a problen1as. Ter 11111 nú1nero menor de peças n1óveis 

e1n un1 siste1na significa que un1número1nenor de peças estará disponível para criar fricção. 

Igualmente i1nportante é que um nú1nero menor ele pessoas envolvidas em um processo 

significa un1 nlimero nlenor ele erros e atrasos. Ttânütes ele departa1nento a departamento 

são outra fonte de atrito que pode ser elinlinacla pela reengenharia. 

Passo 4: Concluir a caref a 

Tornar-se uma co1npanhia de c iclo rápido requer uma mudança de 1nentalidade, be1n 

conto a adoção de u1na nova técnica. Uma frase co1num usada para justificar tuna ação 

e1n e1npresas que efetuaram reengenharia é : "A vida é curta". Essa afinnação implica que 

um trabalho importante deve ser feito apressadainente.18 Os especialistas em reengenharia 

tentam evitar o erro co1netido e1n tantos esforços o rganizacionais de 1nelhoria - a geração 

de estatísticas, gráficos e re latórios exaustivos, n1as pouca 1nudança. 

Passo 5: Tornar a reengenharia um /)rocesso contínuo 

Depois que um progran1a de reengenharia foi itnple1nentado, geralmente é necessário 

efetuar a reengenharia nova1nenre no futuro. O consultor Jaines Champy sustenta que u1n 

FtGURA 19.4 : Um mopo do processo. 

Solicitoçôo 
do cliente Ô Ma rketing Ô Operações Ô Finonços/ 

Administroçõo 
Atendimento 

do pedido 

Fonte: R:. l . Monganelli e M. M. Klein, NA fromework for reengineering", Monogement Review, jun. 1994, p. 12. 

Reimpresso com ovtoriz:oçõo do Americ:on Monogemenl. 
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esforço de reengenharia completo pode levar dez anos. 19 Novas tecnologias pode1n tornar 

1nais melhorias possíveis, e a natureza da própria tarefo na qual se efetuou reengenharia 

pode se n1odificar. Digan1os, por exen1plo, que seus clientes exija1n /ead times' cada vez mais 
breves entre a realização de uma encon1enda e o embarque esperado. Se seus con1petidores 

encontra re1n tuna 1naneira 1nais eficiente de realizar tun dos processos nos quais você efe

tuou reengenharia, você será obrigado a efetuar reengenharia novamente. 

Aspectos comportamentais da reengenharia 

A descrição precedente de reengenharia poderia causar a errônea impressão de que 

ela se desenvolve de 1naneira fácil, passo a passo, quase con10 progra1nar dados de 

identificação e1n un1 aparelho de fax. De fato, mais da 1netade dos prograinas de reenge

nharia ou fracassa completamente ou deixa de produzir os resultados pretendidos. Para 

que a reengenharia ou qualquer outro esforço de 1nudança en1 grande escala seja ben1 -
sucedido, o ele1nento hu1nano deve 1nerecer cuidadosa atenção. A 1naioria dos tópicos 

sobre co1nportan1enro o rganizacional forneceria insighrs úteis para a itnple1nenração 

da reengenharia do processo co1nercia l. Desracan1os aqui alguns dos fatores comporca

nlentais mais relevantes: 

I> Liderança: é necessário uma liderança de elevado qualidade e que seja transformadora 

e carismático poro conduzir um programo de reengenharia em grande escola. O consultor 

Rondai! A. lipton aponto diversos requisitos de liderança que também sustentam o pen· 

sarnento de outros. O líder deve ser capaz de mesclar e disseminar uma visõo e missõo 

comuns em todo o orgonizoçõo. Os gerentes devem ser capazes de criar equipes especio· 

listas e agir como facili tadores e treinadores, além de orquestrar mudanças complicados 

e continuos.20 Além disso, devem se esforçar o fim de desenvolver uma estratégia poro 

utilizar eletivamente os pessoas cujos empregos foram eliminados pela reengenharia. 

I> M udança comportamental: quando se pergunto o altos executivos por que os re

sultados do reengenharia freqüentemente sõo desopontodores, eles apontam poro o 

incapacidade de se efetuar verdadeiros e duradouros mudanças comportamentais. Uma 

análise de 50 estudos de casos de diversos indústrias sugeriu que o eletivoçõo de obran· 

gentes mudanças comportamentais foi citado como um elemento-chove no tronslormoçõo 

empresarial bem-sucedido. 21 Suponhamos que uma equipe de vendas posse por uma 

reengenharia paro eliminar o recebimento de encomendas (que agora deve ser leito por 

e-mail) e aumentar o resoluçõo de problemas dos clientes. Os representontes de vendas 

agora devem modificar suo mentalidade poro o modo de resoluçõo de problemas. 

Um fator que muitos vezes é menosprezado na reolizoçõo dos necessários mudanças 

• Lead ti1ne: re111po ele execução. (Na ma11u(art1ra, prh1cipaln1e11te 11os Estados U11idos, é o ten1po entre o pro~ 

jeto de \1n1 pr0<luto e st.1a produção. No con1ércio, é o ir1cervalo er1tre a re;;1liz.ação de unt peclido e a entrega 
dos produtos). 
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comportamentais é a escolha da pessoa certa para os postos que sofreram reengenha· 

rio. Entre os critérios, contam-se grande inteligência, flexibilidade mental e o tipo certo 

de habilidades interpessoa is poro trabalhar em um ambiente de equipe. Consciência e 

orgulho também são de grande importõncio. Qualificações desse tipo facilitam poro que 

os pessoas sejam capazes de mudar seu comportamento. 

li> Superação da resistência à mudança: a reengenharia representa uma grande 

ameaça para a garantia de emprego de trabalhadores em todos os níveis. Ela muitas 

vezes resulta na substituição de departamentos por equipes de processo, o que significa 

que diversos postos de gerência podem ser eliminados. A reengenharia do processo de 

negócios também é conhecido por reduzir drasticamente o número de postos necessórios 

poro realizar o trabalho. Uma resposta defensivo natural é que os empregados cujos 

postos estão em risco resistem o colaborar plenamente. Todos os métodos poro superar a 

resistência à mudança (ou ganhar apoio à mudança) devem ser colocados em ação para 

que se efetue uma transição harmoniosa. 

Implicações para gerentes 

1. Para que os esforços de melhoria da qualidade sustentem o interesse do alto admi· 

nistroçõo, eles devem estar vinculados a lucros ou permanecer dentro do orçamento 

poro uma firma sem fins lucrativos. Joshua Hammond, presidente da American Ouo

lity Foundotion, diz que muito freqüentemente os prosélitos do qualidade confundem 

as meios e os fins. Eles estão mais preocupados com os princípios e práticas do 

TQM, inclusive o criação de programas de treinamento, do que com lucros.22 

2. Recompensas externas e internas, bem como recompensas individuais e de equi· 

pes, são necessários poro manter forte o motivação o fim de produzir produtos 

e serviços de qualidade. No mínimo deve-se mostrar aos trabalhadores como 

a melhoria do qualidade aumentou suo garantia de emprego. Estreitamente 

relacionado com as recompensas externas, um feedbock sobre o desempenho 

deve ser incorporado a todos os sistemas e programas de qualidade total. 

Checkpoinls devem ser incorporados poro informar as pessoas o respeito de 

quão bem os metas de qualidade estão sendo cumpridos. 

3. A reengenharia provavelmente será mais bem-sucedido quando for acampa· 

nhoda de uma mudança de cultura que incorpore trabalho em equipe e envolvi

mento dos empregodos.23 Os trabalhadores envolvidos no reengenharia também 

devem mudar a mentalidade rumo a estruturas horizontais ao invés de verticais. 

Por exemplo, o proprietário do processo deve ter o auto-imagem de um facili ta· 

dor e instrutor em vez da de um gerente de departamento em uma hierarquia. 
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Downsizing 

O downsizíng (ta1nbém conhecido como righrsizing) está afe tando todos os níveis nas 

organizações, desde os e1npregados operacionais até os executivos, e1n função das rápidas 

1nudanças por que estão passando as organizações. 

Downsizin9 é o redução do número de níveis hierárquicos 

em uma organização. 

Essa redução de cargos/funções tem ocorrido por causa de redução de custos, declínio da par

ticipação no mercado ou cresci1ncnto desorganizado das organizações. Na teoria, pressupõe-se 

que odoumsizing conduza a uma maior produtividade e lucros maiores, aléin de 1nelhor desempe

nho de estoques e aumento da Aexibilidade organizacional. Na prática, entretanto, não é assim. 

As desvantagens do doumsizing são, principaln1ente: 

.. custos associados com o eliminação de posições/cargos (como os de recolocação interno 

ou externo de empregados cortodosl; 

.. custos associados ao treinomento dos empregados remanescentes (aqueles que vão assu

mir outros e novos responsobilidodesl; 

.. declínio do moro! dos empregados remanescentes (por acred itarem que suas posições 

também podem ser cortados!; 

.. quedo no qualidade do que é leito pelos empregados remanescentes (que podem não ter 

os habilidades necessários poro o bom desempenho dos otividodesl . 

As en1presas deveriain considerar tais possíveis desvantagens antes de decid ir pelo 

downsizing, con1 as aparen tes vantagens de redução de custos e outras. Ele provoca a 

rotatividade de funcionários (tu.111 over), que é a de1ni.ssão, vol\1ntária ou não, por razões de 

insegurança ou por não-necessidade da função. Provoca tan1bém a rotatividade funcional, 

que é a 1nudança dos funcionários de cargos/posições; a rotatividade funcional significa 

a perda de funcionários de baixo desempenho, o que traz a oportunidade da troca por 

outros melhores. 

Por outro lado, a rotatividade disfi.mcional, isto é, a perda dos funcionários de alto desem

penho, traz um aumento de custos para a organiz11ção. 

Empowerment 

U1n modo de redesenhar os processos interorganizacionais é por n1eio do em/X!wennenr 

(e1npodetan1ento). 
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Empowermenl significo o passagem permanente do 

outoridode e responsabilidade do tomado de 

decisão dos gerentes/administradores poro 

os lvncionários. 

Entretanto, para que os funcionários sejam 'etnpoderados', as organizações deve1n 

dar a eles as informações e os recursos de que necessi ta1n para ton1ar e conduzir boas 

decisões, e então recompensá-los pelas in iciativas ind ividuais.H 

O empowenne11t é um sentimento de motivação in trínseca, no qual os e1npregados 

percebe1n que seu traba lho te1n significado, levando-os a conscientizar-se de sua co1n

petência e provocando um i1npacto e uma capacidade de autode te rminação. 

O trabalho re1n significado quando é consisten te con1 os padrões e c renças pessoais. 

Os traba lhadores se senten1 competentes quando acreditam que poden1 desempenhar 

un1a a tividade com habilidade. Eles acredita n1 que estão provocando ilnpacto, oügina

do de u1n sentiinento, de que pode1n afetar os resul tados do trabalho. Um sentilnento 

de autodetenninação surge a partir da crença dos traba lhadores de que e les têm au

tono1nia para escolher quão bem podem faze r seu traba lho. 

O em/Jowerment pode conduzir a 1nudanças nos processos o rganizacionais, porque 

significação, i1npacto, cotnpetência e au todeterminação produze1n funcionários que 

dese1npenha1n papéis ativos mais do que passivos e1n seus trabalhos. 

Enquan to o n1odelo de produção e1n linha ressalta a e ficiência e os baixos custos, 

porque, quando possível, equipa1nentos e tecnologia são substitutos para as pessoas e 

orientações/regras es treitas tomam o lugar da autoridade e discrição do e1npregado, o 

negócio de serviços deve passar de serviço de entrega para rec11peração de serviços, isto é, 
o restabeleci1nento da satisfação do consumidor, de pessoas fortemen te insatisfeitas. 

Algumas vezes, a recuperação requer que os e1npregados de serviço não só conser

te1n os erros cometidos, 1nas dese1npenhem atos de serviços ' heró icos', que propicie1n 

satisfação a consu1nidores altaincntc insatisfeitos, superando suas expectativas de tra

tainento. lnfeliz1nente , quando ocorre1n erros e1n um sisren1a de linha de produção, 

os empregados de serviço não tê1n a disc rição/e le1nentos para resolve r as queixas do 

consumidor. 

Os usuários não requerem desculpas dos funcionários de serviço, 1nas soluções, por 

isso o resultado do contato funcionário-cliente é uma frustração para a n1bos e implica 

perda de c lientes para a o rganização. 

Com relação à recuperação de serviços, o empowerment dos trabalhadores pode 

ajudar na fina lidade de i1nediatan1ente resolve r os proble1nas do consumidor. O e111po

ivennenr dos fu ncionários de serviços vincula alguns custos e a lguns benefícios relacio

nados à recuperação dos serviços, confonne 1nostrado no Q uadro 19.2. 
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Q UADRO 19 .2: Custos e benefícios do 'empoderomento' dos funcionários poro recuperoçõo --~ 

de serviços. 

Benefícios e custos do empowerment dos funcionár ios paro recuperação de serviços 

Benefícios 

1 . Respostas rápidos oos problemos e queixos do consumidor. 

2. Melhores sentimentos dos empregodos sobre seus próprios lrobolhos e sobre eles 
mesmos. 

3. lnteroçóo dos empregodos com clientes de maneiro mois efusivo e entusiástica . 

4. Moiar disposição dos empregados em oferecer idéias poro melhoria dos serviços ou 
problemas de prevenção. 

Custos do empowerment de funcionários de serviço 

1 . Aumento de custos de seleção do pessoal adequado para resolver problemos e !rotor 
com cl ientes insatisfeitos . 

2. Aumento de custos de treinomento de funcionários de serviço poro resolver d iferentes 
tipos de problemas. 

3. Solários mais a ltos poro contratar e manter funcionários talentosos. 

4. Menor ênfose no ocerto do 1 • vez, e menor confiobilidode dos serviços, por couso do foco 
no recuperação do serviço. 

5. Trobolhodores de serviço 'empoderodos' podem nõo intencionolmente !rotor os consumidores 
de modo injusto por serem excessivomente generosos em resolver serviços pobres ou lentos. 

Fonte: Adaptado de D. E. Sowen e E. E. lawler Ili, "lhe empowerment of service workers: what, why, how, and 
when·, Sloon Monogement Review, 33, primavero 1992, p. 31·39. 

Gestão participativa 
, 

Gestão participativa é a liderança pOSta em prática. E a situação em que, por exe1nplo, 

tun geren te pennite ser questionado quando não sabe ao certo o que vai fazer com relação 
a determinado problen1a. 

A gestão participa tivo ocorre quando o gerente tomo os decisões 

juntamente com os subordinados que serão afetados de 

maneiro positivo ou negativo por elos. 
---.......:ii:S 

Tudo se trata de unia 1nudança na fonna de gerenciar , o que faz con1 que o gerente 

cuide pri1neiro da mudança que ocorre cm seu ambiente. Mudar alguém significa 1n udar o 

co1nporta1nent.o de alguén1, que, por sua vez, significa 1nudar a atitude de alguém. 

O co1nporta1nento é o que alguén1 faz (e é percebido pelos outros); a atitude é o que 

alguém pensa (e só é percebida pela n1udança de co1nportan1ento - às vezes não). 
Existem 1nuitas teorias sobre con10 mudar a aàrude de alguérn, e uma das mais fa1nosas é 

a dissonância cognitiva . Essa teoria estabelece que ocorre uma dissonância quando as atitudes e 
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os comporta1nentos de uma pessoa são diferentes. É muito difícil mudar algué1n cujas atitudes e 

co1nportamentos estejam de acordo. Todavia, se um gerente conseguir criar no funcionário mna 

diferença entre atitude e comporta1nento, isso vai gerar uma redução da dissonância, n1udando 

tanto sua atitude quanto seu comporta1nento, de tal 1nodo que os dois se 'encontre1n'. 

A experiência co1n pessoas nas organizações mostra que, após a dissonância cognitiva ser 

criada, dois passos maiores podem ajudar u1na pessoa a mudar: 

.,. introdução a uma pessoa nova e em quem se posso acreditar; 

.,. introdução a novas experiências. 

E1nbora os impactos causados pelas experiências e pessoas nem sc1npre sejain positivos, elas 

tê1n gr'dnde influência sobre todos nós. Se un1 gerente está interessado en1 1nudar o comporca-

1nento de un1 einpregado para o be1n da organização, então ele deve apresentar tal empregado 

a muitas novas experiências e a pessoas e1n quem se possa acredita r, tanto quanto possível. 

Mudando você mesmo 

Por 1nais itnponante que seja a 1nudança entre os empregados, é fundainental ta1nbé1n 

trazer a 1nudança para sua própria vida. O processo é o 1nes1no que o descrito acima, e pode 

abranger tanto a área pessoal quanto a organizacional. Essas áreas em foco rcpresentan1, 

segundo David Nadler, o treinamento, a educação e o desenvolvimento organizacional, co1no 

1nostra a Figura 19.5. 
O treiname1110 envolve atividades que inclue1n a 1nelhoria do dese1npenho no rrabalho e 

ajuda as pessoas a se tornarem n1ais 'empregáveis' ou 'pron1ovíveis' dentro da organi:i.ação, 

além de ensit1ar as habilidades básicas de cada profissão. A educação é de responsabilidade 

do próprio empregado, não da organização. En1pregados competitivos que busca1n avanços 

ou un1 re1nanejamento na carreira vão continuar sua educação. 

O desenvolvimento di:i. respeito à organização e tambéin ao indivíduo em trabalhos especí

ficos. A educação e o treinainento foca1n o indivíduo de 1nodo geral; já o desenvolvimento 

foca o preparo dos empregados para a organização. Seu propósito é gerar tuna força de rra

balho que supra as necessidades da organização e seja orientada para o futuro, alén1 de ser 

capaz de mudar ao mes1no tempo em que mantém a eficácia e a eficiência. 

FIGURA 19.S: Desenvolvimento da orgonizaçõo em função da educação e do treinamento de ---~ 

indivíduos. 

Treinamente 
(emprego) 

Educação 
(individual) 

Desenvolvimento 
(organizaçõol 
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Questões para revisão 

1. Defino o que é projeto organizacional. 

2 . Diferencie processo organizacional de pro

jeto orgonizocionol. 

3. Diferencieprojetoscomorranjosdepropriedode 

de projetos sem arranjos de propriedade. 

4 . Conceitue organizações de aprendizagem. 

S. Quais são as cinco disciplinas poro a inova

ção organizacional, segundo Peter Senge? 

6 . Explique o que é umo organização modular 

e mencione olgumos de suas vantagens. 
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.,. Estudo de caso 

Roupas macias, perfumadas e muito mais fáceis 
de passar: a marca é Ypê 

Tido como a árvore-símbolo do Brasil, é muito force, ca/>aZ de resi.stir às condições 
mai.s adversas. Além di.sso, é adcJprado a diversos tipos de solo. Esiamos falando do ipê 
- e não é por acaso que a Química Amparo escolhe o nome Ypê para seus />rodu.tos ! 
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Em 1950, na cidade de An1paro, surgiu uma fábrica de sabão que, quase 60 anos depois, 
a1neaçaria gigantes internacionais na fabricação de produtos de liinpeza, como a Unilever 
e a Procter & Ga111ble: a Química Atnparo, fabricante dos detergentes da 1narca Ypê. 

A empresa fa1niliar, dirigida pelo filho do fundador, ten1 crescido en1 níveis expressi
vos: produz cerca de 800 nlil toneladas de produtos por ano e concorre con1 empresas in
ten1acionais no segmento de detergentes líquidos, para lavage1n de louças, e sabão em pó, 
abocanhando fatias do sabão Orno (da Unilever), até então lfder absoluto de n1ercado. 

A empresa con1eçou produzindo sabão e1n barra e1n tuna única fábrica. E1n 1965, 
lançou o prin1eiro sabão extrusado, ilnplantando t11na nova tecnologia, e em 1977 a 
empresa inaugurou o Parque Industrial Ypê, fábrica adequada para o cresci1nento e 
a diversificação da produção. O detergente líquido Ypê foi lançado en1 meados dos 
anos 80 e, na década seguinte, passou por algumas inovações, com o desenvolvimen
to de uma linha completa contendo diferentes versões de cores e aro1nas, inclusive 
lançando o primeiro detergente líquido incolor. A produção se expandiu, con1 novos 
tipos de produtos para lavagen1 de roupas, desinfetantes e tuna nova divisão cosméti
ca, oferecendo cre1nes hidratantes e sabonetes. 

A expansão da Quí1nica Amparo, segundo seu diretor, está relacionada à capacidade 
de inovação da empresa, co1no o lançamento do primeiro detergente con1 e1nbalagem 
transparente, o que gerava confiança para os consumidores. A empresa tem agilidade 
para illovar e se adequar ao gosro dos consumidores - isso porque não depende de 
un1a 1natriz, sediada en1 outro pais, para aprovação de suas decisões de investi1nenro. 
A e1npresa prospecta novas tecnologias e1n feiras e eventos internacionais, investe na 
1nelhoria da logística e abre novas fábricas, como a do Nordeste, para garantir seu ritmo 
de 20 por cento de crescimento ao ano. E1n 2001, adquiriu u1na fábrica de sabão em 
pó que, após passar por adequação aos padrões de qualidade da en1presa, concentrou a 
fabricação das 1narcas Tixan e Yes de sabão e1n pó. 

A en1presa 1nantém u1n centro de pesquisa onde faz desenvolvi1nento e testes de 
novos produtos. Esse centro analisa as necessidades, os hábitos e as atitudes dos con
sumidores, criando produtos específicos para determinados segmentos. Além disso, 
testa a eficácia, a segurança e o dese1npenho das fonnulações; os produtos passa1n por 
testes de alergenicidade antes de sere1n colocados no mercado. 

A elevação do nível de constuno de seus produtos forçou as e1npresas concorren
tes a dinlinuíre1n a diferença de preço entre seus produtos. As concorrentes alegain 
que a disputa da Química Atnparo está nos produtos destinados a consu1nidores de 
baixa renda. Talvez por isso a e1npresa traga con10 garotas-propaganda artistas que 
tê1n grande apelo popular. 

Recentemente, a e1npresa co1neçou a adotar algumas estratégias de grandes organi
zações, con10 a unificação dos diferentes rótulos de seus produtos sob o no1ne Ypê, for
talecendo, dessa fonna, sua 1narca. Afinal, assiln co1no a árvore chamada ipê, a Quflnica 
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An1paro 111oscrou-se resistente, tendo passado por diversos 1non1entos críticos ao longo de 
sua evolução; adaptou-se con1 facilidade às exigências do mercado e 1nostrou exuberância 
e1n seu crescimento. Parece que a escolha do nome de seus produtos, feita pelo fundador 
da empresa, já era u1n prenúncio do cresci1nenro e da consolidação de u1na marca. 

Caso elaborado por A11a Maria Rota Cesar. 
Fontes: http://w\\~v.ype.ind.br/ype.hrm/; "Ypê cresce e já incomoda Unilever e Procter & Gam

ble", O Esradode S. Pau/o, Caderno Economia, 29 ago. 2007. 

Questões 

1. Umo dos decisões básicos poro os orgonizoções modernos é sobre quois funções odminis· 

trotivos, comerciais ou industriais a empresa deve manter para si ou terceirizor paro outros 

empresas. Anolisondo o coso do Químico Amparo, respondo às questões oboixo: 

a . Você ocho que poderio hover terceirizoçõo de produçõo? Algumas empresas do ó reo 

de cosméticos terceirizom o lobricoçõo de produtos de lormuloçõo mois simples, como 

xompus. Justifique suo resposta. 

b. A empresa fez pelo menos umo aquisição oo longo de suo estrotégio de crescimento. Elo 

poderio buscar joint-ventures com outros empresas do romo? Justifique suo resposta. 

2. Anolisondo o coso do Químico Amparo, discuto se os cinco disciplinos propostos por Peter 

Senge podem ser oplicodos à empresa. 
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