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Apresentacão

Quanto ao conteúdo e à forma, este trabalho pre-

tende ser de utilidade did&tica, buscando apresentar claramente as i -

d~ias acerca do conhecimento b&sico de organizaç3es, sendo sua valida-

de proporcional A sua capacidade explicativa.

Desejamos mencionar que este trabalho , conse

quência das j.nforrr.ações captadas durante as disciplinas efetuadas no

Curso de Mestrado em Administração da Fundação Getúlio Vargas em são

Paulo, que nos proporcionou, dentro do programa, a realiz<:!ção de disci

plinas também no Centre diEnseignement Supérieur des Affaires, na Fran

ça.

A todos os mestres abaixo mencionados que nos a

jUdP.]'flil'l com a. +r-ansmí.saâo de seus conheo í mentoa , asrr-ade cemos sincera

mente:

Arakcy MartLns Rodrigues, Carlos Osmar Berte r-o ,

Eduardo ~1atarazzo Suplicy, Esdras Borges Costa, Fernando C]áudio Pres-

tes Motta, Gerald Dá nu Reí.ss, Homero Psillakis, Ivan de sá Motta, Luis

Antônio de Campos Gurgel, Luis C'sar Gonsalves de Araújo, Luiz Felippe

Valle da Silva, M.aria Cecília Forjaz, da Fundação Getúlio Vargas, são

Paulo;

Georgea Trépo, Guillome Franck, Jacqueline Laufer,

Jean-Louis Viargues, Pa tr-ã c Lernattre, do Centred'EnseignementSupérieur

des l~ffaires) Jouy-t'm-Josas, F.'rançao

Cabe ainda destacar o incentivo e atençio dos Pr~

fassores Carlos Osmar J3ertero e Fernando Carmona que viabilizaram a rea-

lização de nossos cursos na França. O desenvolvimento deste tra.balho ccn

tou sempre com o apoio do Pro f'e as or- Luiz Fe Líppe Val l e ela Si.lva, nosso

orientador àedicado e criterioso.
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Parte I: A Organizaçio e o Ambiente

1. Introdução
• As teorias que procuram explicar as organizações mudam

mais que as próprias organizações. Desde os estudos pioneiros da cha-

mada escola de administração científica, que se sucedem diferentes mo-

delos procurando refletir a realidade das organizações em diferentes

épocas.

o modelo da escola clissica de Taylor e Fayol tomava a

organização como universo de análise, caracterizando-a como um sistema

fechado (1). Naquele modelo de estudo, os recursos necessários ,
é:I. orga-:

nização eram tidos como disponíveis, por hipótese, da mesma forma que

se considerava os objetivos organizacionais como determinadcs e conhe-

cidos; wn plano gera~ coordenava a realização de um conjunto de tarefas

decisórios, na med:i.daem que '1'ay10rsupunha ser o conhecimento técnico

disponível da organização a garantià para a criação do melhor método

de 'cr-aba Lho (2). Fayol, seguindo a linha de Taylor, destacava os pro -

cessos importantes da empresa como sondo o planejamento, a disposição

de recursos e a coordenação do funcionamento global, mas não discutia

a disponi~ilidade de recursos (3).
o trabalho de Mayo, iniciando as contribuições da esco-

la de relações humanas, traz elementos explicativos da psicologia so

cial mas não trata da questão da viabilidade empresarial com relaç~o ao

meio externo. As corrtz-í buições dos estruturalistas, como B'I au e Etzioni,

retomando a análise socio-econômica de Weber, ampliaram o campo de estu

dos, considerando B organizaç;o no meio social mais abrangente aas re-

lações do poder entre 00 diversos atores (4).
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A adaptação da teoria geral de sistemas (5) possibilitou

o desenvolvimento de um novo modelo explicativo das organizações, pre-

sente, por exemplo, nos trabalhos de Rice (6) e de Lawrence e Lorsch

(7). Tal enfoque centra-se no funcionamento da organização com o ambi-

ente externo, caracterizando-a como um sistema aberto, processando fa-

tores e operando com variáveis sobre as quais não detém controle total,

fazendo com que seus processos decis6rios sejam afetados pala incerte-

za que assim se produz.

Uma tentativa de incorporar todas as contribuições váli-

das das diferentes escolas foi realizada por Thompson (8), quando reco-

nheceu que as organizações sao sistemas abertos, indecisas e conf'r-on t a-,

das pela incerteza, mas sujei tas a cri téI'ios de racionalidade que dema!l

dam certeza. Es te enfoque procura Lncopo rar as contribuições típicas do

modelo de sistema fechado, com sua total racionalidade, e também3qllelas

típicas d0 m~~elr de ~iBtem~ Rber+0l 00m RU~ rB~ion~lid~d~ rR~0i~1: ~~

acordo com suas pr-e domí.nânoã.as em cada processo da organização;sdrni ti!!.

do no conjunto as duas possibilidades, a racionalidade da organização,

em decorrência, será sempre limitada.

A partir das contribuições estruturalistas e sistêmicas5

pretendemos traçar um caminho rumo ao conceito de estrutura organizaci~

nal, que desenvolveremos posteriormente.

2. Cones).to de Organi zação

Partindo do pressuposto de que existe uma ordem social,

que se impõe e se garante de alguma forma, podemos dizer que uma orga-

nização opera através do esforço coletivo de seus indivíduos membros,

com a finalidade de efetuar determinadas transações com o ambiente ex-

terno, como a venda de alimentos, de automóveis, a prestação de assis-
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tAncia social, transaç5es planejadas anteriormente, de tal modo que o
. .

resultado dessa interação seja aquele planejado, atingido de forma con

siderada satisfatória pela organização, representada pelo conjunto de

seus indivíduos membros em suas posiç5es relativas de poder determina-

das pela ordem social interna. Reconhecendo que a racionalidade inter-

na é parcial, o critério de satisfatoriedade substitui o de maximização

Com esta visão sistêmica, a organização pode ser enten-

dida como um organismo que recebe algum tipo de alimento, realiza um

trabalho de t r-an sf'c rmaçjio segundo uma orientação interna de funcicn::-

mento, apresentando um resultado final que é comunicado ao ambiente ex

terno; esse esquema pode ser representado pela figura I.

Recursos Resultado

figura r.

3. Racionalidade e Incerteza

Em sua interação com o ambiente, a organização abre-se

às oportunidades de continuidade e expansão, mas também às ameaças de

extinção. Para realizar sua transação escolhida, deve atender a limita

ç8es e coaçSos externas que não pode controlar diretamente e que intro

duzem a incerteza em seus processos decisórios.

Sendo a racionalidade organizacional baseada no conheci

mento e controlo das re1&.95e8 de causa e efeito acerca dos fenOmenos re
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levantes à realização de sua transação COl!l o ambiente externo, a existê!}.

cia de fatores pertinentes que estejam fora do âmbito da organização c~

racteriza o funcionamento de um sistema aberto, cujas particularidades

manifestam-se mais intensamente nàs unidades da organização que intera-

gem diretamente com as partes do ambiente externo, produzindo incerteza

relativa a fatores externos parcialmente independentes.

A noçio de interioridade relativa das partes de uma org~

nização pode ser melhor compreendida pela identificação dos níveis de

atuação organizacional de Par sons (10). SegUndo este modelo, o nível ins

titucional é responsável pela articulação global da organização com ac

instituições do ambiente, buscando o apoio necessário à realização dos

objetivos oz-garri zac í.onads , O nível administrativo deve ar t í cu lar o re--

sul tado da ação do nível institucional com a capacidade or-garu zac í one I

de produç&0 dos objetivos. Ao nível técnico compete a execução do proce!?

so de projução ar~ realize os objetivos da organização. absorvendo os i~

sumos captados pelo nível administrativo, e produzindo os r-e su l.tadoa que

o mesmo nível administrativo colocará no ambiente. Nesta sequênciar no-

tamos que o nível técnico assume a posição mais interior d.a organização,

protegido das incertezE3 ambientais pelos níveis administrativo e insti

tucional.

Por este modeI0 funcional, notamos que os níveis admi-

nistrativo e institucional atuam predominantemente segundo um sistema

aberto, com grande possibilidade de produção de incertezas favorecida

pela interação com fatores externos, enquanto que o nível técnico ope-

ra predominantemente segundo um sistema fechado, com menor pos8ibilid~

de de produção de incerteza dado o menor contato com fatores externos.

Neste ponto do estudo é importante acrescentar que a incerteza pode

também se produzir nos processos internos, por exemplo, comportamen-

tais, onde a existência da ordem formal nem sempre assegura o padrão
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de conduta esperado; mesmo em questões máteriais do equipamento, podem

ocorrer problemas altamente incertos derivados de características inter

nas da organizaçãó.

Segundo o modelo de Parsons, a organização pode ser vi-

sualizada segundo a figura 11.

/

Recursos Resultados

componentes componentes
Ide entradal Ide saída I

~- __ transformação __ --J

figura 11.

A racionalidade do conjunto é consequência das raciona-

l~dades dos três níveiS, limitada, portanto. Destacamos que tanto o ní-

vel institucional como o nível administrativo realizam ligações com o

meio cx ter-noj sua diferença básica está na natureza da transação que r~

alizam: simbólica e valorativa, o institucional; concreta e material, o.
administrativo.

4. Objetivos da O~anização

De acor(1o com sua percepçao do ambiente externo, a orga-

nização define uma orientação interna de funcionamento para a produção

de um tipo de transação que deseja efetuar com esse ambiente, de modo a

produzir situaç5es no tempo que lhe sejam desejadas e satisfatórias. A

determinação quali tat í va e quantitativa desne s situações e sua LocaLraa-.
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ção no tempo def:i.neos objetivos da organização (11), pontos de refe-

rência para sua orientação interna de funcionamento.

Para uma empresa pri.vada, um objetivo pode ser um dado

retorno sobre o investimento durante um determinado período, ou uma da

da taxa de crescimento de vendas durante um certo tempo, ou um índice

de rotatividade do pessoal durante o ano, ou uma dada taxa de absenteís

mo no período, etc. Para uma organização pública, um objetivo pode ser

um dado aumento nas vagas escolares em um dado período, ou uma melhora

qualitativa, com critérios explícitos, do ensino num dado tempo, ou o

aumento de número de leitos hospitalares, etc.

Dado que a organização se compõe de indivíduos membros,

a definição de seus objetivos é consequência de um processo político in

terno onde cada um participa tanto mais quanto maior for seu poder reI§!.

tivo no conjunto social da oz-ganâ aaçâo , Devido às diferentes demandas

internas e externas, é possível que se~am estabelecidos objetivos con-.

flitantes em natureza e quantidade. Uma empresa em período de contenção

de custos, pode definir objetivos de rentabiJ.idade do capital que sejam

satisfatórios para os acionistas mas quevconduz am à efetivação de aLgu-.

mas demissões; premida, porém, por restrições pOlíticas externas de go,-

verno e sindicatos, essa organização deve també-:ndefinir objetivos so-

ciais que reflitam sua responsabilidade e compromisso com relação à di-

minuição do desemprego no país, por exemplo. De maneira análoga, um com

prometimento com políticas de expansão de salários seria naturalmente

conflitante com o objetivo estritamente econômico da empresa.

Dentro de um quadro de objetivos de natureza conflitante,

é possível, oontudo, que a posição específica de cada um torne o conjun-..~
to viável.. A fixação do índice de rentabilidade, por exemplo,: pode ocor ..

rer considerando o nível do objetivo del'edução de desempr·ego de mod.o

que cada objetivo ooupe uma posição satisfatória e viável, e não õt:'una.
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A definição do quadro geral de objetivos da empresa

permite o desdobramento interno de cada um, possibilitando a identifi

cação das metas de cada unidade interna da organização.

Entendemos ser estaconceituáção de objetivos a mais

prática e útil, tanto para o estudo como para o trabalho em organiza _

ções, dado que caracteriza situações bem definidas e localizadas no tem

po. Caso trabalh~ssemos com noções mais amplas,como as de Perrow (12),
não conseguiríamos fazer uma separação fundamental entre processos que

se desenvolvem no tempo e eventos nele localizados. Segundo aquele au-

.tor, pode-se identificar objetivos de sociedade, de produção, de siste-

mas, de produtos, e derivados. Em nosso en tende r , tal separação á inú-

til na medida em que cada organização define as situações que deseja

realiz,ar segundo cri tários quali tati vos diferentes. Para uma empresa

bancária, pore:xemplo, pouco importa o ramo de produtos do tomador des-

ue que a rei:.uuneraç~oeio ernprést1mo seja segura e satisfatória; para um

grupo empresarial diversificado,o lucro esperado por linha·á areferê!l ..

cia fundamental, pouco importando as demais. Para uma organização públi-

ca, a prestação de determine dos serviços legalmente definidos é o fator

determinante de seu funcionam8nto, e não necessariamente a eficiência
econômica com que trabalha.

5. Estratégia da Organização

Escolhidos os objetivos, a organização define uma estrê.,

tégia (13) para a realização de sua transa.ção com o ambten te externo. A

estrat6gia é, portanto~ um processo de alocação de recursos e sua orie~

tação para'a produçio de um trabalho global cuja realização oonduza ao
atingimento dos objetivos an ter-í ormen+e f'Lxado s (14).

O processo e8trat~gico determina (15):

5.1- Os produtos e/ou ser-ví.çoc a cerem oferecido8pela organi zação, p~.

ra atender às necessidades ambientais identificadas.



5.2- O conjunto de recursos necessários à captação, produção e cOlocla-

çâo dos produtos e/ou serviços. il
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,5.3- A populaçâo a ser servida, ou seja, as instituições, organizaçQes

e indivíduos do ambiente externo que serão atendidos pela coloca-

ção dos produtos e/ou eerviçosda organização em questão.

5.4- Os períodos e prazos em que devem ocorrer as interações entre OT-
Iganização e ambiente externo.

"

5· 5- A orientação geral de funcionamento da organização para o a Lcanoe

dos objetivos escolhidos.

Pelo exposto, nota-se um relacionamento estrei to errcr-e

objetivos e estratégia, dado que devem ser coerentes para viabilizar as

ações pretendidas. Vale, entretanto, ressaltar a distinção entre esses

~o1G co~cE1tos p~~~ molhor

uma situação localizada no tempo e definida por critérios explícitcs;

uma estratégia é um processo que se desenvolve no tempo, oz-Len tando-vs e

para o atingimento dos objetivos escolhidos (figura 111).

Objetivo
\J I

, I,Tempo I

~ S T R A T É G I A

figura lI!.
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Quando os objetivos aao escolhidos segundo critérios di-

ferentes dos elementos da estratégia, esta se define através dos cinco

ítens citados; é o caso quando o objetivo é a taxa de rentabilidade do

oapital, por exemplo. Ma.s pode ocorrer que um objetivo escolhido já in-

clua um elemento estratégico, como por exemplo o produto; nesse caso a

escolha estratégica parte daquele dado e completa-se pela definiçio dos

demaisíten.s. E por esta r-aaão que alguns autores apresentam o processo

estratégico inoluindo a etapa de escolha de objetivos, dada a interde-

pendência natural que se apresenta.(16).

Estas oonsideraç5es sobre o~ conceitos de organizaçio,

objeti.vos e estratégia trazem implícita a noç ão de que 08 indivíduos

membros de uma organização têm seus próprios objetivos de vida (11),

que podem não coincidir com os objetivos da organização, podendo mesmo

ser do natureza totalmente diferente à3stes, dificultando e até impos-

sib:i..li·~awl(J UlÚi:1 éu·rupétraçi;o i:lrJ~ri:l Obj~Üilvi:; c.étür·gé1ni~a<;\;;:o e oLlJetivvs

do indivíduo~

Segundo nosso modelo explicativo, entendemos que um in-

divíduo aceita participar de uma organizaçao,submetendo-se à sua ordem

social interna, na medida em que espera reoeber da organização uma re-

tribuição satisfatória pelo seu pertencimento. O sentimento e percepção

dessa retribuição podem estar relacionados com a percepção individual

acerca dos objetivos da organização, ou apenas relacionados com as di-

mens5es específicas de sua tarefa e ganhos materiais correspondentes.
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Analisadas as possibilidades internas, oportunidades e

ameaças externas, a organização define seus objetivos e estratégia.

Consequência do estabelecimento de uma estratégia, identificam-se os

setores do ambiente externo, além da população servida, que são rele-

vantes para a atuação da organização. E necessário reconhecer os seto--

res ambientais que estão em posição de fornecer as entradas de que a

organização necessita; os setores ambientais que detêm poder de regu-

lamentar as transações estratégicas e funcionamento interno da organi •.

zaçio; é necessário ~ambém identificar 06 setores ambientais em condi-

çõesde competir com a organização em questão, tanto para a captação

de entradas como para a colocação de saídas. A caracterização desses

setores define o conceito de ambiente operacional (18) da organizaç;o.

O reconhecimento do ambiente operacional é; portanto,

a identificação dos elementos do ambiente geral que são ou po dem ser o

portunidades ou ameaças para a organização focal, de acordo com seus

objetivos e estratégia, destacando seus forncedores reais e potenciais~

concorrentes para entradas e saídas, clientes reais e potenciais, e

agentes regulamentadores reais e potenciais. Cada um desses elementoí:.

pode ser uma organização, grupo, instituição ou indivíduo.

Ambiente Operacional

Ambiente Geral

II

figura IV.
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li identificação de cada elemento do ambiente operacional

decorrente de uma estratégia estabelecida ~ fundamental para a açio or-

ganizacional basea.da na racionalidade porque localiza os agentes que p2,

dem produzir as coações e contingências que a organização deve atender

se deseja realizar seus objetivos. A interação da organização com os se-

tores do ambiente operacional pode produzir a incerteza que enfraquece

sua racionalidade interna; essa incerteza diminuirá na medida em que a

organização consiga obter maior controle sobre esses setores, fortale-

cendo sua racionalidade interna.

A incerteza surge para a organização como uma deficiên-

cia na sua capacidade de controlar os fenômenos de seu interesse. Essa

capacidade caracteriza-se inioialmente pele entendimento das relaç5es

de causa e efeito sobre o fenômeno relevante; esse fato pode ser devi-

do a uma deficiência na percepção e captação das informaç3es relevan-

tes, e à deficiência na integração e anzi.l.ã se dessas informações, cujo

resul tado pretendido seria a convicção acerca das relações de causa e

efeito. Vemos, então, que há dois componentes distintos desse primeiro

fator que condiciona a incerteza: o componente obj~tivo do ambiente,

caracterizado pela dinâmica própria do fenômeno em questão, e o compona!!,

te subjetivo da organização, caracterizado pela sua capacidade dá captar,

processar informações e compreender o fen5meno. Além deste primeiro fa-

tor, existe aquele caracterizado pela capacidade da organização em pro-

duzir os efeitos desejados a partir da compreensão do fenÔmeno, ou seja~

sua capacidade de agir realmente transformando suas idéias em ações que

de fato tragam 03 resultados desejados. A racionalidade organizacional

é a racionalidade possível, que se aproxima da racionalidade absoluta

quando produz menos incerteza. A partir desta dupla caracterização da
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•..inoerteza, notamos que sua oompreensao pode ser orientada para dois se~

tidos diversos: a incerteza oomo característica de processos cognitivos,

ou seja, a fraqueza de uma convicção de relações causais, e a incerteza

como medida do desempenho da organização, refletindo o grau de alcance

de seus objeti "os, incerteza essa aferida posteriormente à ação organi-

zaoional, incidindo nas cOi'1sequ~ncias dessa ação,e não na anterior con-

vicção que orientou a ação.

Para estudar as características ambientais e organiza-

cionais que favorecem ou inibem o surgimento da incerteza, podemos uti-,

lizar doia conceito~ básicos (19):

Turbulência; expressa o grau em que o ambiente é altera

do em qualquer de seus aspectos por fatores externos ~

organização focal.

Mutabi.lidade: ,.eflet~ o grau ·em que a organizac:ão focal

pode controlar os fenÔmenos ambientais.

Em uma situação de aIta turbulência e baixa mutabilida-·

de, a orga:1ização teria dificuldades para compreender e controlar os fe

nÔmenos ambinntais, produzindo incerteza em seus processos internos. U-

ma situação da baixa turbulência e aIta mutabilidade perrnitiria 8.orga-

nização compreender e controlar com mais facilidade os fenômenos ambie!!,

tais, evitando no limite o surgimento da incerteza em seus processos i~

ternos. Mas é igualmente possível que em uma situação de alta turbulên-

cia e alta mutabilidade, a organização possa compenaar- a alta turbulên-

cia pela alta mutabilidade evitando a produção de incerte~a. Esta hipó-

tese plenamente defensável invalida a hipótese geral de que a turbul~n-
cf.a favorece o surgimento da incerteza., pois é finalmente a mu t abá Lí da-,

de o cri tério fundamental que ini te ou favorece a manifestação da incor-

teza tanto nos processos coe;n:itivos como :no desempenho da organizaçãoe
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Seguindo estas considerações, procuramos neste trabalho

evitar expressões do tipo "incerteza ambiental", mas empregamos o termo

"incerteza "da organização" por entendermos serem idéias absolutamente

diferentes. Para o estudo das organizações, julgamos inadequado o termo

"incerteza ambiental" porque a incerteza, como dissemos, é uma caracte-

rística dos processos cogn í tiv~ sendo categoria essencialmente subjeti-

va, ligada ao indivíduo específico em cada situação, e não aos fatos ob-

jetivos que este observa. Duas organizações concorrentes com relação ao

produto final poderiam ter o mesmo ambiente operacional mas poderiam a-

tuarcom diferentes graus de incerteza unicamente devido às suas diferen

tes capacidades internas em compreender e controlar os fenômenos desse

ambien te.Se s neste caso, utilizássemos o conceito "incer·teza amb í en tal" 1

chagaríamos a duas medidas diferentes para a·mesma coisa, dependendo de

qual organização partíssemos; logo, a incerteza é da organização, 6 não

Nessa linha de "incerteza ambiental", que julgamos inade-

quada; foram produzidos muitos trabalhos, alguns deles derivados do es-

tudo de Emery e Trist (20) sobre a textura causal dos ambientes. Aprese!!.

tam aqueles autores uma gradação na textura dos ambientes organizaoionais,

partindo de um ambiente plácido em direção a um ambiente turbulento, e

talvez venha desse trabalho a introdução do termo "turbulência" na análi •...

se ambiental. Concluem Emery e Trist que a turbulência resulta da compl~

xidade e das múltiplas facetas das relações causais de determinados am-

bientes, e nessas condições a organizaçio precisa adotar uma tática de

colaboração com as demais, como uma forma de viabilizar sua existência

diante da turbulência qUê produz a incerteza. Vemos aqui claramente a

passagem direta da turbulência para a incerteza, sem considerar a capa-

cidade da organizaçio em compreender e controlar a turbu16ncia ambien-

tal. Parece constante naquele trabalho o pressuposto de que, num ambien-
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te turbulento, as organizações teriam o poder distribuido de modo a

que nenhuma pudesse sobressair-se às demais. Mas este é, na verdade,

um caso particular que, se tomado pelo geral, sugere a distribuição

igualitária do poder entre as organizações de ambientes turbulentos.

Mas sem considerar as características de cada organização, sua mutabi-

lidade ou poder, não se pode defender tal hipótese, dado que a turbu-

lênoia ambiental ~ percebida e vivida de modo diferente em cada organt

zação, produzindo diferentes efei tos.

C6nsiderando esta oonceituação sistêmioa de organização,

podemos compo r um quadro geral explicativo das influências amb í en t ais ,

a partir do ambiente geral, caracterizado por fatores sociais, econômL

cos e físioos (21), que apresentam urna ordem' polí tica geral, normas so

ciais, valores, ideologias, tecnologias, recursos naturàis , etc.

Em razão de uma estrat~gia escolhida, apresenta-se um

ambiente operacional, oom 08 agentes regulamentadores, concorrentess

fornecedores e clientes, constituindo o meio próximo da or-gan í zaç âo ,

conforme a figura Y.
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7. Avaliação de nesul tados

Em sua interação com o ambiente externo, a organização

avalia os resultados obtidos com relação aos objetivos desejados, reo~

r í en tando seu funcionamento interno para melhor adequá-,lo aos obje tivos.

Essa avaliação pode ocorrer basicamente de duas formas.

1.1- AvaHação Instrumental (22)

Neste tipo de avaliação, compara-se o resultado obtido

com o desejado, obtendo-se unJa taxa de atingimento do objetivo. Uma em-

presa, por exemplo, deseja uma expansão de 20% no volume de suas vendas

ao fina.l de 1 ano; após esse período, constata-se que 8S vendas se ex-

pandiram em 15%; tal situação significa que a organização conscgt;.iu75%
de atingimento daquele objetivo, índice obtido pela relação 15/20. Este

tipo de avaliação corresponde à noção de eficácia (23), onde se analisa

o resultado com relaç;o ao desejado, sem incJ~ir nessa análise os dis-

pAndios incorridos para aquela obtenção. De maneira análoga, podemos a-

valiar a eficácia de organizações sem fins lucrativos; uma associação

filantrópica pode obter expansão de 10% nas doações recebidas um 1 a.no

quando o objetivo planejado supunha 20%, através de uma campanha de 1e-

van tamen to de fundos, significando uua eficácia de 50% no atingimento
daquele objetivo.

7.2-Avaliação Econômica (24)

Nesta avaliação, relacionamos os resultados obtidos

com os recursos necessários à sua obtenção durante o período referido.

Neste caso podemos utilizar índices financeiros, como a taxa de retor-

no sobre o investimento, ou produzir indicadores relacionando grande _.
zaa diferentes, como o custo anual de uma vaga escolar, o custo de um

produto acabado, etc. Este tipo de avaliaçio corrpsponde à noçio de e-

ficiência (25); uma fazenda,por exemplo, pode avaliar a ef:i0:it'nda de
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uma cultura comparando a produção anual em massa com a área de cultivo

utilizada, obtendo um indicador de toneladas por hectare, por exemplo.

Para uma empresa privada, atuando num ambiente que ex.i-

geresultado econÔmico para a continuidade de seu funcionamento, o cri-

tério da efici~ncia éde primordial importância para avaliar o desempe-

nho e fornecer informações relevantes para a reoriEmtação de seu funcio

namento. E normal, por exemplo, vermos produtos serem abandonados quan-

do seus retornos são considerados insatisfatórios pela organização.

Tanto a avaliação instrumental quanto a avaliação eco-

nômica refletem a incerteza da organização manifesta nas consequ(3ncias
de suas ações.

8. Estrutura da Organização

Como vimos anteriormente, a organização define seus

objetivos e escolhe uma estratégia para alcançá-los, estabelecendo a a

locação de recursos e sua orientação de funcionamento para esse todo

real da organização. Esse conjunto material e social que repref>enta as

partes da orgarrí.z.aç ão , suas posições e inter-relações, chamamos estru-

tura (26), apresentando uma ordem formal interna a que estão submetidos

os indi vf duos membros, que realizam tarefas específicas valendo-se do s

recursos materiais e financeiros alocad~s, constituindo um sistema so-

cio-técnico (27) que interage com o ambiente externo.

Esta conceituação de estrutura organizacional pressu-

põe que esse conjunto possui leis próprias de funcionamento diferentes

das leis que regem cada elemento const.it.utivo; a alteração de um eleme!!.

to traz alterações para os demais. O significado de cada elemento depe!!.

de do que ele é em si e sobretud.o da posição que ocupa no conjunto (28).

No sea f'o rmu Laç âo pressupõe que uma estrutura surge para

r-eaLlzar- uma estratégia, formulada para alcançar objetivos escolhi.doe.
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Partindo da noção de que a organização atua através de

seus indivíduos membros, relacionando-se com o ambiente externo, podemos

definir as variáveis estruturais a partir doe elementos essenciais pre-
sentes nesse mOdelo.

Dessa forma, como partes da organização, serão conside

rados os recursos, ou mais exctamente,·os recursos humanos na situação

de tarefa dominando os recursos materiais e :financeiros. As relações e~

tre as partes serão representadas por duas variáveis distintas: a tare-

fa individual e a retribuição à tarefa que se realiza. Para melhor des-

tacar a noção de fronteira da organização, representaremos a tarefa in-

dividual através de duas variáveis: os r'eLaoãonarnerrtoa internos à orga-

nizaçio, e os relacionamentos com setores do ambiente operacional. Pelo

exposto, nota-se que a intenção deste conceito de estrutura é refletir

tanto os aspectos estáticos como dinâmicos da organização.

A estrutura de uma organização apresenta uma configur~

ção real, que traduz. a simples realidade de seu fUncionamento. A organi-

zação pode também pousuã r urna estrutura :formal, definida peJo conjunto

de regras formais da organizr..ção incidentes em cada aspecto real da es-

trutura. Uma empresa pode apresentar, por exemplo, uma dada prátioa pa-

ra realizar os processos de compras, caracterizando uma variável estru-

tural real (relacionamento externo); essa organização pode tamb~m p6ss~

ir uma dada regra formal que estabeleça os procedimentos previstoei para

aquela prática, constituindo a variável formal correspondente.

O conjunto de regras formais, ou seja, a estrutura for-
mal, representa a intenção para a existência da estrutura real da orga-

nd zaç âo , Entretanto,· é possível que a estrutura real possua caracterís-

ticas não previstas pelo regramento forma.l e vice-versa. Dizemos que as

variáveis reais para as quais não existem regras em correspondência con~
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tituem variáveis informais. Deste modo, podemos dizer que a estrutura

real de uma organização apresenta tanto variáveis formalizadas como va-

riáveis informais. A compreensão de uma organização depende do conheci-

mento de que se dispõe acerca de sua estrutura formal mas, principalme!l,

te, do conhecimento acerca de sua estrutura real, que inclui os aspectos

formalizados e os informais. Esta noção de estruturaforrnal e estrutura

real pode ser visualizada nas figuras VII e VIII.•

"VARIAVEIS R E A I S

IR) Recursos Humanos, Materiais
e Financeiros Alocados

2R) Processamento interno de in
formações e Materiais

3R) Processamento das comunica-
ções entre a organização
e o ambiente externo

4R) Retribuição percebida pelos
individuos no trabalho

ESTRUTURA R E A L

/
VARIAVEIS FORi\iiAI~

lF) Regras sobre as habilidades
profissionais, equipamentos
e recursos financeiros

2F} Regras acerca da hierarquia
de poder entre os membros e

dos procedimentos internos

3F) Regras acerca dos processos
de captação de entradas e
colocação de saídas

4F) Regrae acerca da l'etri bui-

ção ao trabalho realizado
'------------~-_._-----
ESTRu'rURA FORMAL

figura VIr.
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8.1- Estudo das Variáveis Estruturais

IR) Recursos

As organizações necessitam de pessoas e materiais p!.

ra realizar determinado tipo de trabalho de acordo com sua estratégia;
I

necessi tam também de recursos financeiros para atrair e manter os

sos humanos e captar os recursos materiais. Característica direta

Ir-e.cur--
I'd.os

recursos humanos, diz-se que a tecnologia de uma organização é o conjun-

to de conhecimentos e meios de que dispõe para a produção de seus resul-
Itadoe. Inicialmente, a tecnologi~ relaciona-se ao conhecimento, dado que

é o conhecimento humano que permite a criação de máquinas e equipamentos

(29). E as máquinas e equipamentos criados, enquanto meios, também con

têm uma tecnologia incorporada no momento de sua criação. Para melho!'
!

compreender essa realidade, pode-se utilizar a distinção conceitualien

tl't1 J~ecliUlog'ia i.l", conheo i.aien to e tecnologia de ()pera<..~ões(30). À primei-
;

ra é relativa ao conheo í.merrto de um indivíduo da organização, ccnhe camen

to relevante para a realização de sua tarefa. A tecnologia de operações

é relativa aos equipamentos, máquinas, ferramentas a Lns tz-uiee ntoe , em

sua aequêno í a de operações, que servem ao indi víduona execução de sua
tarefa.

iA escolha de uma estratégia já supoe a utilização de
-I

um conhecimento para analisar o ambiente e conceber o funcionamento da

organização, conhecimento sobre as relações de causa e efeito acerca dos

fenômenos relevantes à existência da organização (31). Em seu funciona

mento normal, a tecnologia total da organização é o conjunto das diver

aaa tecnologias especializadas em cada tarefa, corno produção, marketing,
finanças, eto ,
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Para que uma tecnologia seja de fato utilizável, é

necessário que haja coerlncia entre seus aspectos material e de conhe-

cimento; é possível que uma organização possua máquinas adequadas mas

não dispo~ha de pessoas com o conhecimento necessário para oper'-las,
ou vice-versa.

A ampliação tecnológica de uma organização pode 0-

correr com a incorporação de novos conhecimentos relevantes, através de

novos indivíduos membros ou através do treinamento de antigos membro1s;

a aquisição de novos equipame~tos diferenciados dos já existentes t~az
1

também nova tecnologia. A alteração tecno16gica de uma organização po-

de oonduzir a uma redefinição estratégica, dado que altera-se o conheei

mento disponível para analisar as possibilidades externas e alterrun-se

as próprias possibilidades internas.

Analisando a tecnologia em suas d d' - Iuas ~mensces, ve-
" ., ,Iqua11tat1vas 1mpcr-mes que a GVvlução Já." ,nganizaçôea trouxe illulianças

tantas nesse fator e nas relações sociais de trabalho (32). No período

imediatamente anterior à racionalização taylorista, época de início da

manufatura, nota-se a existência da máquina universal, operada pelo pr~

fissional que decide a esco1ha de seus instrumentos, métodos e gestos,

de acordo com o que deseja produzir, oC!racterizando-se uma grande auto-
nornia no trabalho.

Identifica-se outra fase com o advento da máquina

especializada, efetuando um pequeno número de operações, por vezes, uma

única, Bem necessidade de constantes regulagens, permitindo o fUnciona-

mento quase que contínuo, parando apenas para manutenção. A utilização

dessa teonologia é típica das linhas de mon tagem , como na indústria 8'.1-

tomobilística norte-americana atual, onde a au~onomia operária é qu~se
que totalmente eliminada.
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A fase mais recente do desenvolvimento tecnológico

revela a existência de máquinas especiais, que executam longas séries

de operações diferenciadas e cujo funcionamento quaseindepende da atu~

ç~o dos Operadores. Estes realizam atividades tipicamente de supervis;o

e controle, como no caso das indústrias refinadoras de petróleo, onde

apenas as equipes de manutenção lidam com aspectos imprevisíveis de ava
rias ou panes.

A análise dessa evolução tecnológica indica uma trans

formaç~o do sentido de qua1ificaç~o nas organizações; ligada ao homem na

primeira fase, altera-se na segunda e conclui-se pela ligação ao posto

de trabalho na terceira fase.

lF) Regras acerca dos Recursos

Com relação aos recursos humanos, a organização pode

estabelecer regras que especifiquem o tipo de qualificação necessária p~

ra as diferentes posições a serem ocupadas pelos indivíduos membros; tal

regramento produz uma ooncepção abstrata de cada indivíduo em cada posto

de trabalho. Para um cargo de engenheiro projetista, por exemplo, a org!.

nização pode formalizar que o pretendente ao cargo possua diploma na as-
I

pecialidade, um dado tempo de experiência anterior em cargos similares ,
I
I

conhecimento dos sitemas de cá.lculo utilizadoepela organização , etc'.

Tal regramento constitui a orientação formal para a captação dos recur •.

sos humanos no ambiente ,externo. Com maior facilidade ainda, a organiza-

ção pode produzir regras para especi ficar o tipo .de equipamento e ma te-

riais para complementar seu conjunto de recursos. Uma unidade de compras,

por exemplo, pode possuir regras que determinem as características do~ rn~

teriais necessários. Uma unidade financeira pode possutr regras sobre a

captação de seus recursos, estabeleoendo limite de juros, prazos, eto.

0--

I,
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2R) Processamento interno de informações e materiais

Cada indivíduo na organização realiza uma parte do

trabalho total necessário, o que pressupõe uma divisão interna desse

trabalho para o conjunto da organização. Genericamente, o indivíduo re-

cebe informações e/ou materiais, transforma-os através de seu trabalho

e comunica-os a outro indivíduo que prossegue na sequência de transfor-

mação até que se forme o produto e/ou serviço final a ser comunicado ao

ambiente. Executando suas tarefas individuais e comunicando-se entre si,

os indivíduos reunem-se em grupos de conteúdo semelhante, constituindo

as unidades organizacionais. Esses órgãos podem estar formados e agrup~

dos em termos de sua contribuição ao todo, caracterizando a divisão do

trabalho por função, onde cada unidade presta serviço à unidade básica

de produção. Um departamento de finanças, um departamento de recurs()s

humanos, de marketing, exemplificam este caso. As unidades podem também

estar divididas em termos d08 processos comuns de transformação que em-

pregam, caracterizando a divisão do trabalho por processos; uma unidade

de mecanografia, outra de datilografia, caracterizariam este caso. E po~

aível que a organização forme algumas unidades em função dos diferentes

resultados finais produzidos, caracterizando a divisão do trabalho por

produto ou serviço; a indústria automobilística fornece exemplos de un!,

dades especializadas em tipos de veículos. Outras organizações definem

algumas um dade s em termos das regiões a ~ervir, caracterizando a divisão

do trabalho ~or área geográfiea.(33).

Notamos nesta variáveJ. estrutural os elementos da t~

re:fa individual referentes à sua execução interna. Na variável seguinte

-examinaremos os elementos referentes ao relacionamento externo com o al~

biente que completam a tarefa individual. Fazemos esta separação para

acentuar a noção de frontei.J:'ada organização, distinção que não se r-e a lí

za na prá.tica de funcionamento.
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2F) Regras sobre o processamento interno

Em decorrência da própria or:i.gemformal da organiza-

çao, existe um regramento básico que' define o poder de cada indivíduo no

conjunto social, caracterizando a hierarquia de poder formal entre os mem

bros da organização. Surge daqui a relação entre superior e subordinado

que desenvolve-se ao longo de todos os níveis da organização até o nível

máximo de poder formal interno,que define a própria distribuição inter-

na desse poder. Em razão dess3 regramento básico, produzem-se as demais

regras na organização, como aquelas sobre a execução das tarefas inter-

nas de indivíduos e grupos.

;

I
I,
J

i
\

\
I

3R) Comunica~s entre organização e ambiente externo.

Para a realização de sua estratégia, a organização

deve interagir com O ambiente, captando recur';'oso colocando seus prod~

tos e/ou serviços. Desta forma, parte da tarefa de alguns indivíduos e~

tará definida como um relacionamento com o ambiente externo. Um comprador,

por exemplo? estará grande parte de seu tempo negociando com elementos

externos à organização para captar as entradas; um vendedor, no extremo

oposto da linha, estará negociando a colocação dos resultados, também

com elementos externos. Uma unidade de pesquisa tecnológica estará tam-

bém durante parte de seu trabalho voltada para os setores do ambiente

onde se prcd.uz conhecimento relevante à .sua especialidade.

Em sua dinâmica de funcionamento, a organização apr~

senta unidades internas que realizam atividades tipicamente de relaciona

mento interno, e outras unidades de relacionamento externo. Retomando o

modelo de Parsons (34), pOderíamos representar o exemplo através da fi-

gura IX.
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entradas saídas

figura IX •

.3F) Regras sobre a com~nicacão entre organização e ambiente

Assim oomo"as regras sobre os prooedimentos internos,

a espeoificação das tarefas individuais incide também nos procedimentos

de relacionamento externo. Definindo a tarefa de um vendedor, por exemplo,

haverá regras sobre seus prooedimentos internos e externos. Dependendo da.

di,dsão interna do trabalho, pode haver tarefas individuais que não con-

tlmham o componente de z-eIac í.onamen to externo, como exemplifioa a figura

IX no t«::>c?.!lte à taref·!3. de rrod1J.çâo.

4R) Retri buj~o ao Trabalho Irid!vidual

Cada indivíduo realiza uma parcela do trabalho total

da organização na expeotativa de reoeber uma retribuição satisfatória

por esse esf'orço.Essa retribuição pode apresentar um componente ma ter-í aI

representado pelos salários, honorários, planos assistenciais, gratifi-

caçêe.a, etc,, e outro ocmponente imatariaJ, que se manifesta de acor-do

com as caraoterísticas psioológicas do indivíduo, através da realização

de sua tarefa e no relacionamento oom os outros indivíduos •.

Durante algum tempo, as práticas administrativas su

geriam que o pagamento dado pela organização em retribu:i.ção ao trabalho

era sufio:i.entepara. f'avorecer a satisfação do indivíduo. Cada pessoa, re

cebendo seu dinheiro, procuraria atingir seus (.bjetivos pessoais fora da

organização, mantendo sua casa, a.tivid,adesde lazer, etc. Sob esse enf'o-

__ 0::-:-'
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que, a natureza do trabalho nio influiria no sentimento de satisfação de

cada membro da organizaçio (3S). Contudo, pesquisas mais recentes têm

mostrado que a natureza do trabalho e a maneira como é realizadoaprese!l

ta grandecinfluência no estado de satisfação do indivíduo (36).

Para melhor compreender esses fen8menos, podemos u-

tilizar 3 conceitos importantes que se referem aos processos de ação in
dividual (37):

Percepçõe.,q são as informações que o indivíduo r-eco

lhe acerca do meio em que atua;

Valores; representam o conjunto de suas crenças so-

bre o que é bom ou mau, certo ou errado, importante
ou sem importância;

Mot!.!2.~Jsão as necessidades que se desenvolvem e

sio sentidas pelo indivíduo à medida em que este e~

frenta as diversas situações surgidas no decorrer
de sua vida.

São os motivos, portanto, que orientam a ação do in

divíduo mo sentido de satisfaze-los, de acordo com as percepções e val2,

res dessa pessoa. Pesquisas têm sido realizadas considerando 3 motj.vos
básicos que orientam as ações individuais (38):

Motivo de Realização; orienta a ação do indivíduo no
\

sentido d.e executar determinados trabalhos coerentes

com seu sentimento de desenvolvimento :pessoal, dentro

de seus padrões de satisfatoriedade;

Motiy'2.....:!!:..Afiljação; ori en ta a pessoa. para o clesenvol

vimento de relações sociais de forma a se sentir in-

tegrada. em seu meio, obtendo as respostas afetivas
dos outros indivíduos;

\ ,
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Motivo de Poder; leva o indivíduo à tentatj.va de con

trolar e influenciar as ações de outras pessoas, fa-

zendo prevalecer sua posição sobre os demais.

De acordo com este modelo,d1ferentes indivíduos po-

dem apresentar diferentes predominâncias de motivos. Uma pessoa pode sen

tir maior necessidade em controlar as demais; outra, pode orientar suas

ações predominantemente no sentido de produzir bons relacionamentos so -

ciais, enquanto que outro indivíduo possa atuar de modo a realizar tare-

fas cujo sucesso lhe traga um sentimento de progresso e desenvolvimento.

A predominância de cada motivo pode variar para a mesma pessoa no decur-

so de sua vida, de acordo com suas experi~ncias.

Alguns trabalhos têm sugerido que a motivação para

a realização representa a maior forçu na orientação das ações individu-

ais; fa?;endo com que a !lessoa bus~uo realizar atividades que colaborem

para seu desenvolvimento (39). Sob este enfOques o indivíduo deve reali-

zar um tipo de trabalho coerente com seu motivo de realização, motivo

que varia qualitativamente entre os indivíduos, para que possa sentir-

se integrado à organização a que pertence. A percepção de sucesso na re~

lização de sua tarefa traria seu sentimento de satisfa.ção, enquanto que

as retri bu1ções materiais apenae evitariam a sua insatisfação.

4F) Regras acerca da retribuição ao trabalho

No plano material, a organização pode dispor de um

complexo regramento estabe1ecendo os diferentes salários para os dife-

rentes postos, incentivos à produção, participação no resultado ec?nôm:i.
\

00, planos assistenciais, etc. No plano imaterial, a própria divi.são do

trabalho e distribuição do poder formal com a definição das tarefus têm
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grande influência nesse fator. A medida que evolui a cultura da 80cie-

dade, altera-se também a expectativa das pessoas com relação ao traba-

lho, fazendo com que a organização tenha que redefinir suas tarefas e

procedimentos de modo a compatibilizá-los com as novasexig~ncias 90ci-
ads de participação· e igualdade.

8•.2_ Observações sobre o conceito de estrutura organizacional

Difererlciação 'e Integração

Vimos que a organização apresenta tanto caracterlsti

cas de diferenciação, como a divisão do trabalho, os vários recursos es-

pecializados, como características de integração, como as comunicações

internas e externas, a retribuição ao trabalho. Assim sendo, a eetru tu.,

ra organizacional requer as propriedades específicas de cada parte, como

também a coordenação e integração dessas partes para que se forme o todo

que realiza o trabalho global, de acordo com a estratégia escolhida (40).
Limi tas do Formalismo

A organização apresenta uma estrutura real, que se

manifesta em seu func'í oname nt.odiário, a uma estrutura formal, represe!,!.

tada pelo conjunto de regras elaboradas e que impõe uma ordem social i!!,

terna. Nos assuntos relacionados com os procedimentos para execução de

tarefas e divisão do trabalho, é comum que a organização reúna suas re-

gras formais em um único documento, o manual de organi~ação (41), que !!-..

presenta ae determinações e prescrições para os procedimentos. De acordo

com o nível de detalhe, esse manual pode ser dividido em seções eepedia-

lizadaa nos diversos procedimentos, na hierarqu:!.a, bem como apresentar

o gráfico que resume informações estruturais, o OJ'ganograma, além doa.
gráficos que retratam processos de comunicação, os fluxogramas.
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Por mais de talhado que poas s ser um manua I de organi,

zação, o formalismo interno apresentará sempre duas limitações com re1a-

ção à realidade: abrangência e prof'und í dade , O funcionamento diário de

uma organização revela inúmeros aspectos para os quais pode não haver a

-correspondência de uma regra formal, significando que o "formalismo nao

abrange aquele aspecto particular. Mesmo para um procedimento real com

correspondência nas regras formais, podem ocorrer níveis de detalhe não

cobertos por aquelas regras, menos profundas que a complexidade doe fa-
tos reais.

o funcionamento de uma organização formal ocorre pe-

la constante interpretação das regras para que se produzam as ações reais.

As recentes greves do zelo observadas nos aeroportos franceses, l'ealiza-

das pelos operadores de vôo, correspondem a situações em que os trabalha

dores seguem estritamente as prescrições formais, fazendo com que o tem

po de operação de uma aterrizagem ou decolagem seja ampliado de tal fo!.,

ma que congestiona-se todo o tráfego aéreo das imediações, produz f.ndo

atrasos consideráveis nos horários programados.
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Parte 11: Mudanças Estruturais Causadas por Pressões Externas

1. Formação da Estrutura

Vimos que a.estrutura da organização surge para con~

tituir o arranjo dos recursos alocádos afim de realizar a estrat6gia es

colhida. A fo:rmacomo se define esse arranjo deve ser compatível com as

características do ambiente operacional dessa organização, de maneira a

que cada unidade interna surja como uma resposta 3.necessidade de tran-

sação com cada parte correspondente do ambiente operacional e com as de
mais unidades internas dependentes~

A interpretação que a organização realiza acerca dos

fenÔmenos externos e internos permite a formulação de sua estratégia e

da consequente estrutura. Essa estrutura começa a se constituir a partir

da tar'efcS\ :procluti.1:... básica determinada pe La estratégia. Segu:i.ndoas con

siderações de Thompson (42), para minimizar. a produção de incerteza in-

terna nessa tarefa básica, a organização constitui uma unidade especia-

lizada naquele trabalho, unidade que 6 circundada por outras criadas p~

ra transacionar com as partes do ambiente, fornecendo 08 insumos e ga.ra!!.

tindo as saídas daquela unidade produtiva b'sica. Tal sequência, ji an-
tes apresentada, conclui-se na figura X.

f'Lgurn X.
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Fator importante, nem sempre lembrado nos textos, é

que este modelo exige a realização de um quarto tipo de atividade, para

planejamento e programação dos fluxos segundo uma interpretação global

do ambiente e da organização, função essa que corresponde à atividade

dinâmica da estratégia, ouseja,a orientação contínua de funcionamento

interno em complementação à atividade inicial de alocação de reoursos.

Essa atividade pode ser realizada em adição por 1 das unidades já apre-

s~ntadas, ou por uma quarta unidade, anterior mesmo à própria unidade

produtiva básica, como sugere a figura XI.

Unidade de Controle
Estratégico,

,--._._---1 !

Unidade ProdutivaUnidade de
Captação
de Entradas - Colocação

de Saídas- Básica
Unidad.e de

ngura XI.

E importante notar que a redução das possibilidades

de produção de incerteza ao nível produtivo básico, através das unidades

de envolvimento e ligação com o ambiente externo, não implica na redução

das possibilidades de produção de incerteza para toda a organização, da-o

do que os f'enômenoa externos e internos continuam a se desenvolver af'e __

tando todas as unidades. A incerteza interna pode ser reduzida na medida
em que aumente o controle da organização sobre as causas dos fenÔmenos

ambientais e internos relevantes para a realização de sua estratégta.

Tal fato depende da tecnologia de conhecimento para interpretar () fenô
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meno e da tecnologia de operaçoes para produzir as causas que tragam os

efeitos.desejados. Em síntese, a possibilidade de redução de incerteza

na organização depende do poder desta com relação a seu ambiente opera-

cional e do poder com relação aos fatos ihternos a seu funcionamento.

Em decorrência, pod.emos inferir que a organização cria unidades inter

nas de modo a aumentar seu poder no relacionamento com cada setor do am

biente operacional par-a aumentar suas medidas de desempenho.

Constatada a necessidade de criação de determinadas

unidades, resta ainda a opção de agrupamento delas. Urna vez que um conju-!!.

to de unidades seja concebido para garantir a eficácia, ou seja, a real1

zaçãodos objetivos, seu agrupamento deve satisfazer ao crit.ério da afi

ciência, ou seja, as unidades devem ser agrupadas de modo a minimizar as
despesas de coordenação (43).

A naturez~ do ~r~b~lto global da organi~açio e o S$

tilo da divisão do trabalho adotada definem o tipo de interdependAncia

das unidades internas. Pode-se constatar a interdependência reunida qua!!.

do as unidades ou postos A e B realizam trabalhos independentes e que ~

bastecem C, que depende das duas anteriores (figura XII).

figura XII.

Pode-se constatar a interdependência. sequencial, qUIi!2,

do cada unidade produz a entrada necessária à seguinte (figura ~III)•
•

figura. XIII.
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Pode-se ainda constatar ainterdepend~ncia recíprooa
quando cadaturrí dade fornece a entrada para a outra e desta recebe sua
própria entrada requérida(figura XIV).

figura XIV.

Garantida a eficácia pelo funcionamento das unidades,

a efici~ncia é buscada através de diferentes possibilidades de agrupamEln

to destas, ou seja, através de diferentes maneiras de estabelecer o reI!!,

cionamento das partes de modo a minimizar as despesas de coordenação. Su

ponhamos as seguintes unidades com as seguint.es interdepend~ncias:

o agrupamento das partes, se realizado diretamente,
produziria a seguinte composição:

Discutiremos posteriormente as situações em que sur

gem dificuldades, e até impossibilidades, para a coordenação direta das

unidades organizacionais primitivamente criadas.
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2. Tipologia de Unidades

Nesta altura do trabalho, é importante fazer uma di~

tinção na natureza das unidades quê se formam para realizar o trabalho

global da organização. Chamaremos unidades naturais aquelas criadas para

realizar as atividades de captação, transformação e colocação do produ-

to final da organização, colaborando diretamente para o ciclo produtivo

da organização. Unidades de compras, produção e vendas são exemplos ní~

tidos deste t~po.

A organização pode criar também unidades especializ~.

das no planejamento e controle estratégicos, ou seja, un í.dad.es que orien

tem e coordenem o funcionamento das demais, garantindo a coerência estra

tégica e a integração das partes. Chamaremos este tipo unidades de contro

le.

J1F!vp.:f'á tF!ljlbéTl! mlJ t"'J'l1ei ro ti!,n de uni da,:h~: np.cessá-

ria ao fornecimento de informações e/ou serviços auxiliares necessários

às demais unidades naturais e de controle. Designáremos este tipo por :t:!.

nidades de apoio.

Esta tipologia de unidades é inspirada na tipologia

de atividades de Rice e Miller (44). Segundo aqueles autores, as ativida

des básicas de urna organização podem ser agrupadas em 3 categorias: ati-

vidades operativas, atividades de manutenção, e atividades reguladoras.

As atividades opera.tivas seriam aquelas de processamento e conversão do

resultado básico da organização a ser negociado cem o ambiente; as ativL

dades de manutenção seriam aquelas necessirias à captaçio dos recursos

necessários à produção; as atividades reguladoras coordenariam as d.emais,

garantindo a coerência do todo. Em nosso mOd.olo, mantivemos o conceito de

atividades reguladora para as unidades da oontrole, mas alteramos o con-

teúdo do que seriam as unidades derivada.s das atividades de manutenção e

operativa por entendermos ser mais útil oomo modelo explioativo.
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Em nosso modelo, a unidade natural realiza ativida-

des de captação de recursos, ou atividades de processamento básico do

resultado final, ou atividades de colocação desse resultado no ambiente

operacional, dado que entendemos serem essas as atividades essenciais

de uma organização analisada segundo um enfoque sistêmico. Nesse senti-

do, as unidades naturais podem realizar também atividades de manuten _

ção além das operativas. A unidade de controle executa unicamente as a-

tividades reguladoras, por definição. Eas unidades de apoio podem exe-

cutar atividades de fornecimento de informações e serviços auxiliares

não diretamente incorporados no resultado final negociado no ambiente,

podendo, portanto, realizar atividades de manutenção. En tendemo s que

estes tipos de unidades correspondem mais exatamente às variações que a

realidade revela, f'ac í.Lí tando a identifica.ção do essencial e do acessó •.
rio nas organizações.

Num exemplo simplificado, poderíamos de stac ar- as se
guintes unidades estruturais:

Unidade de
/'''' Controle

4f,/
/'

.//' , <,.........•..
Unidade de Unidade de Unidade de- •....

Compras - Produção u

Vendas
(natural ) (natural ) (natural ).~

Unidade de !Unidade de
Manutenção Pe squd sa

Mec!1nica de Mercado
( apo í o ) ( apoio )
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Nesse caso, a estrutura ,começa a se formar a partir
de uma unidade de produção, em razão da anterior escolha estrat~gica.

Para abastecer essa unidade, cria-se uma unidade de compras que fornec~

rá e Lemento s a serem incorpo rado B na, produç ão , No outI'O extremo, cri a-se

uma unidade de vendas,parac,olocar o produto e captar os recursos para

novas aquisições, fechando o ciclo das unidades naturais. Neste exemplo,

observa-se apenas uma unidade de controle, para planejar e controlar a

execução estratégica. Nota-se ainda a exist~ncia da unidade de pesquisa

de mercado fornecendo apoio à unidade de vendas, e a unidade de manuten-
ção mecânica fornecendo apoio à urrí.dade de produção.

Dissemos que a unidade de controle surge para asse-

gurar o controIa e execução da estratégia, podendo significar que seu

surgimento reflita uma incapacidade das demais unidades em realizar di-

retamente essas atividades; esta é apenas uma possibilidade, mas não o

caso geral. Para captar as causas que, em d.eterminadas situações, difi,-

cuItam e até impossibilitam a auto-coordenação das unidades naturais e

de apoio, podemos aprofundar nosso conhecimento sobre as característi-
cas de diferenciação das unidades organizacionais.

3. piferenciação Interna

Retomando o trabalho de Lawrence e Lorsoh (45), po-

demos identificar cada unidade organizacional segundo 3 características

básicas: a relativa incerteza inerente a seus processos decis6rios, o

período de tempo necessário ao retorno de uma informação do ambá en te em

resposta a uma ação anterior da unidade, e a meta operacional da unida-

de. Consideremos 3 und dado a naturais: compras, produção, e vendas. Sup2.,

nhnmos que essas unidades apresentem as seguintes características de di
ferenci ação:
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Unidades: Incerteza Tempo de Metas
Retorno

Compras. média médio tendência a lotes
econômicos, pouca
variação de ítens

.

Produção baixa curto pouca alteração de
produtos, folga na
produção

Vendas alta longo baixo custo e baixo
preço, produtos va-
riados

Desta forma, cada unidade desejaria orientar o asf0E.,

ço da organização segundo suas necessidades, ou seja, compras desejaria

orientar o volume de produção em função dos lotes de compra mais econôm!.

cos no mercado àe fornecedores; a unidade de produção desejaria orien.tar

as compras e as vendas de modo a que o fluxo d(:;produção fosse contínuo,

sem depender das flutuações nos mercados de forr..cedcz-e s e clientes, em

termos qualitativos e quantitativos; a unidade de vendas desejaria orie~

tar a produção e as compras em função das preferências e flutuações na

demanda dos clientes, satisfazendo suas metas particulares. Pelo exposto,

nota-se que há necessidade de uma coordenação entre essas 3 unidades pa-

ra que seja seguida uma estratégia global, detalhada em táticas para ca-

da unidade, de modo a assegurar o funcionamento coerente do conjunto'. E:!.

58 necessária coordenação pode, em princípiO, ser obtida pela inter~ção

direta das 3 partes, desde que cada uma compreenda suficientemente o un!.

verso de atuação das outras, de modo que a negoc í.açâo direta ~eja e!'icaz
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estrategicamente. O problema da coordenação não depende apenas da dis-

tribuição de poder formal na organização, pois mesmo que a unidade de

produção, por exemplo, detivesse o poder formal para planejar e escolher

a estratégia, impondo-a. às demais unidades, a coordenação delas depende-

ria das características técnicas de cada uma. A medida que a diferencia-

ção das partes aumentasse e diminuísse a capacidade de compreensão recí-

proca dada a limitação da tecnologia de conhecimento, a real integração

das unidades seria prejudicada dificultando a realização da estratégia

escolhida. Nessas circunstâncias, seria oportuna, em termos de eficácia,

a criação de uma unidade coordenadora com uma tecnologia suficiente pa-

ra a compreensão e integração das demais unidades a integrar. A essa uni.
dade coordenadora caberia a tarefa de mediar a negociação funcional das

demais, opera.ndo como um intérprete para essas unidades carentes de inte

gração. Dependendo da distribuição do poder formal na organização, essa

unidade de coordenação poderia dispor de poder para arbitrar os eventuais

confli tos funcionais, caracterizando-se c·omo unidade de controle; de ou-

tro modo, seria apenas uma unidade de apoio. Por limitações de eficiên-

cia, essas unidades de coordenação são criadas apenas quando a deficiên-

cia na integração por coordenação direta das partes ameaça significativ~

mente a eficácia do todo.

Desenvolvendo o diálogo implícito de Thompson (46)

com Lawrence e Lorsch (41), vemos dois tratamentos complementares à que~

tão da coordenação. Os dois autores de Harvard simplesmente mencionam a

necessidade de exisMncia. de uma unidade integradora quando a diferenci-

ação entre as unidades iniciais for excessivamente elevada, ou seja, qua!:!,.

do a coordenação direta for inviável. Nesse caso, aqueles autores defen-

dema criação de uma unidade intermed1.ária para promover a necessária coor

denação , sem referência.a à sua posição h í.ez-ár-qud ca (figura XV).
I

í
i
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Unidade 0
-------.l....- -,- -'- -...iIL-.._.. diferenci ação

Ullidade@

Unidade (2)
Integradora figura XV.

Thompson trata esse problema incluindo o conceito de

hierarquia, ou seja, a unidade integrante surge como mediadora entre as

unidades iniciais mas com poder formal superior para poder decidir o pr~

cesso de possíveis conflitos funcionais, inconciliáveis por consenso em

algumas situações.

Interpretando e unindo essas contribuicões, pOdería. -
mos dizer que, respeitando crit'rios de eficiªncias a coordenaçio das u

·nidades , inicialmente buscada na forma direta.

Constatada a impossibilidade dessa hipótese, bU6ct:l-

se a criação de uma unidade integradora com tecnologia incluída suficíe~

te para coordenar as partes, colocada no mesmo nível hierárquico, buscan
do decisões por consenso.

Dependendo da distribuição de poder :formal na organ1.

zação, a unidade coordenadora poderá dispor de um nível hierárquico su-

perior que lhe garanta. a arbitragem dos processos funcionais que decide,

não dependendo da busca e obtenção de consenso.
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Com a apre~entação desta terceira hip6tese, fica e~

plicada a função da hierarquia para fazer cumprir uma estratégia eaco _

lhida, coordenando a atuação das unidades diferenciadas. Mas a hierarquia

realiza também outra função não mencionada por aqueles autores, mas que

está na origem das organizações formais: a decisão sobre objetivos e e~

tratégia, impondo uma ordem social interna, formalizada para o funciona

mento das partes existentes e futuramente criadas.

Quando estudamos um problema de coordenação entre ~

nidades para a realização de uma estratégia, devemos ter em mente que,

pelas pr6prias características de uma organi~ação formal, a estratégia

já foi elaborada e escolhida num momento anterior, através da articula-

ção política na organização, podendo mesmo ter havido a criação de uma

unidade inicial de controle antes de surgido o problema de coo::.:-denação;

antes mesmo de criadas todas as demais unidades, existe um núcloo que

pode deter o controle global da :futura orgal'lizaçã01 que esse pr6prio

núcleo cr-í.a constituindo unidades e instituindo-se a si pr6prio como

unidade de contrcle máximo.

Desenvolvendo estas considerações, podemos defender

a hlp6tese de que uma unidade de coordenação ou controle pode existir

simplesmente para controlar a execução de sua estratégia escolhida, ga-

rantindo a ordem formal interna, numa situação em que as unidades Bubor

d í.nadaa poderiam tecnicamente promover sua integração direta f~em medi.a-

ção de uma unidade de coordenação. Tal situação está representada na fi
gora XVI.
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figura XVI.

No caso de uma unidade de oontrole que realize aoeJ- I
nas ooontrole das ações do oonjunto sem contribuir para a integração

das partes, sua existênoia é justificada por um oritério de manutenção

da ordem sooial vigente, e não por um ori tériode efioácia ou eficiê!!,.

cia organizacional. Tal hipótese acentua o fato de que o poder entre

os membros é anterior à criação da organização formal.

4. Diferenciação e Contingência

Pode-se defender él hipótese, como vimos, de que uma

oz-garrí.aaç âo se forma a partir de uma atividade de controle central, que

permite a criação de unidades naturais para a realização da estratégia

escolhida, criando também as neoessárias unidades de apoio e oontrole

subalternas. Essa atividade inicial de controle pode ser absorvida poz-

qualquer das unidades que se cria, ou manter-se aper.aa numa unidade de

controle máximo.

As unidades naturais surgem pela necessidade decaE,.

tar recursos, produzir e colocar o resultado no ambiente operacional, se~

do que algumas delas estarão em permanente contato com setores desse am-.
I

biente. As demais unidades que se formams dependendo de suas tarefas, p~

dem também estar em relacionamento com setores do ambiente operacior.al.

Para a análise das uni.dades estruturais internas e

de sua sintonia com os respectivos setoros <io ambiente operacional, é

importan te retomar a pesquisa de Lawrence e Lorsch (48). Segund.o aque

las autores, é essencial para o desemponho de uma organizaçio que cada
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unidade interna apresente as mesmas caraoterísticas de diferenciação

de seus respectivos setores do ambiente operacional, e que obtenham no

conjunto a integração neoessária ao cumprimento do trabalho global..

Uma inferência apresentada naquele estudo, inspir!!;.

da no trabalho de :Burns e Stalker (49), defendia uma associação entre

baixa incerteza e alto formalismo nas empresas de alto rendimento eco-

nômico. Nas unidades cujos processos decisórios eram caracterizados por

elevada oerteza1as práticas de trabalho deverie.m ser mais formalizadas

para garantir o êxito de funcionamento da unidade; inversamente, as uni

dades que realizassemtaref'as caracterizadas por elevada incerteza seriam

mais eficazes se condicionadas por um menor formalismo das práticas de

trabalho. Para melhor compreender essa proposiçio, podemos detalhar a na
tureza dessas variáveis.

N~ pesquisa de Lawrence e Lorsch, fi variável incerte-

za foi mensurada através da média de 3 outras variáveis: a clareza da in

formação obtida, a duração para oaptar a resposta ambiental a uma ação

organizaoional, e a incerteza na peroepção das relações de causa e ai'ei to

da situação de trabalho. Através de questionários, aqueles pesquisadores

ohegaram r.:umcaso a obter uma medida comparativa aoerca da inoerteza pr~

senta nos processos de 3 unidades básicas no conjunto das empresas pesqui

sadas; eEsas informações estão contidas na figura XVII abaixo •

..-
Unidades: Clareza Retorno Incerteza Total

Pesquisas 3,7 4,9 5,3 13,9
--

Vendas 2,4 2,8 3,8 9,0

Produção 2,2 2,7 3,5 8,4
- ---

figura X\'TI.
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Estudando a correspondência entre unidades e setores

do ambiente operacional, é impo:rtante relembrar a.s observações que fize-

mos anteriormente acerca de algumas impropriedades conceituais em que i!l

correm alguns autores quando tratam da incerteza; esta, retomamos, é uma

característica subjetiva dos processos cognitivos,inerentes à tomada de

decisão n~ organizaçio, e n;o uma característica do setor ambiental, co~

junto objetivo de referências captadas pela organização em questão. E
fundamental ainda mencionar que a incerteza surge também naturalmente a-

cerca do conhecimento e controle dos fenemenos internos à organização,

come padr5es de comportamento, obediência, legitimidade, etc.

Pela tabela apresentada, notamos que aqueles autores

adicionaram à sua medida primitiva de incerteza mais duas variáveis, a

clareza da informação e o tempo de retorno da informação, mantendo C08-

rente o sentido inicial do conceito. Naquele caso, a incerteza aumentava

da unidade de produção para a unidade de vendas, sendo maior na unidade

de pesquisas, significando, portanto, que os processos decisórios desta

última estavam constantemente mais afetados pela incerteza que as demais

unidad.es.

Tomemos agora as medidas de formalismo da organizaç~o.

Lawr-ence e Lorsch trabalharam com as seguintes características (50) ~

r---------- formalismo----------~
Número de pessoas coordenadas
por um superior comum

Número de níveis até um supe-
rior comum~ . NO

baixo alto___________________________ NO _

Intervalo para avaliação de
resul tados mas ------ semana ----- dia

Técnica de avaliação de r esuIt. -- oral _ escri ta ----- quantificada
Importância d.as regras formais __ ._ pouca ._ alguma muita

1'écnica do avaliação indi vidual ..__ nenhuma __ sI cri téri08 - cl cri tériol

figura XVIII.
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Apresentados os grupos que definem as duas variáveis

da hipótese, podemos discutir sua validade. Naquela pesquisa de Lawrence

e Lorsch em 1967, retomada e confirmada por Lorsch e Morse em 1974 (51),

a conclusão foi que, finalmente, as empresas de alto rendimento econômi

co apresentavam em suas unidades internas forte correlação entre forma-

lismo e certeza, informalismo eiricerteza. O mais difícil poderá sal' o

entendimento das razões que favorecem essa regularidade; para tanto, p~

demos partir das próprias infer~ncias dos autores, reconstruindo suas

explicações a partir de trechos de suas conclusões.

Diziam os. autores que esperavam encontrar uma unida

de de produção funcionando com rotinas e controles mais detalhados e pr~

fundos que uma unidade de pesquisa. A única razão aventada para tal fato

seria que as unidades cujos processos de trabalho fossem menos afetados

pela Lnce rteaa permitiriam maior previsibilidade, convertida num regl'U-

mento es:pecJf:jco ãl'l po!';sJ.veis si tuaçõe~ de t!"be.l:ho.Tal a!'g'.t.~':'::1toC0~>.

duz ãexplicação do relativo menor formalismo das unidades de pesquisa

como decorrência da impossibilidade em se. fazer diferente, ou seja, a

tarefa altamente incerta não permitiria previsão e a consequente conver-

são em regras formais de trabalho. Em outras palavras, haveria sempre um

risco em formalizar procedimentos além da capacidade de previsão para

uma determinada unidade, pois a regra imposta poderia inibir o surgime~

to de uma alternativa mais ef'icaz para o problema que se apresenta.sse,

cuja compreensão e controle fOSSE!llaItamen te incertos.

Essas considerações acentuam o fato de que a regra

na organização cumpre função de previsão, de antecipação. Quando não há

precedente para o problema, ou quando a atividade da unidade é essencial

mente marcada pelo surgimento contínuo de situações imprevistas e impre-

visíveis, não haveria razão para formalizar os procedimentos correspon ..

dentes, mesmo porque nem se poderia. conceber uma regra para resolver um
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problema d.esconhecido, sobre o qual nada se poderia dizer.

Vemos, portanto, que o relativo informalismo das uni

dades de pesquisa nas organizações de alto desempenho surge como uma con

sequência do racionalismo econômico que não impõe regras sobre o desco -

nhecido paranaoperder a oportunidade de aproveitar uma melhor solução

surgida ao nível operativo da organização. Em contrapartida, tanto quan-

to a previsíbilidade alcance, as regras surgem para padronizar o compor-

+amen to fi assegurar a coerência de comportamento 'na organização. Caso u-

ma unidade de proc9ssosrelativamente certos fosse organizada de modo re

lativamente informal, haveria a possibilidade de qu.e a resposta surgida

ao nível operativo fosse menos eficaz ou eficiente para o problema. Nes-

te caso, a resposta conhecida, refletida pelas regras possíveis de serem

criadas, seria resultado de experiência anterior que, assimilada por um

nível superior, teri.a contribuído para a criação da melhor soIuç âo , re-

produzindo a proposta taylor:i.stade planejamento das tarefas.

A concessão de que a atividade de concepção de solu-

ções passe para um nível operativo implica numa automática diminuição do

controle de processo realizado pelo nível superior que, finalmente,con-

cordaria com essa mudança apenas quando houvesse possibilidade de que as

soluções criadas pelo nível operativo fossemmaisinteress~ntes para es-

se nível superior, dada a dificuldade ou impossibilidade de se estabele-

cer previsões e regras para o processo.

Segundo a lógica de funcionamento da organização e

de manutenção do controle social, enquanto 08 níveis operativos supor -

tem o regramento rígido de comportamento para a solução de problemas e~

sencialmente conhecidos e previsíveiS? não há razão para informalizar b

sistema, perder o controle sobre o processo, perdendo tainbém a primeira

escolha da melhor solução prevista contida nas regras elaboradas.
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Neste p011to do desenvolvimento das conclusões da-

quela pesquisa, é importante retomar nossas ressalvas anteriores acer-

-', .;

ca do~onceito de incerteza. Para Lawrence e Lorsch, a incerteza repr!

senta uma dificuldade para a obtençiode resultados satisfat6rios pela

organiza~io, dado que essa incerteza refere-se ao conhecimento das re-

lações de causa e efeito acerca de fenÔmenos importantes para a reali-

zaçio da estratégia. Mas, como dissemos anteriormente, hi outro fator

~ssencial situado entre a incerteza das relações causais e o êxito da

açio organizacional: a capacidade de produção de causas, nao considera

da por aqueles autores.

Para ilustrar essas considerações, tomemos o segui!l

te exemplo: duas empresas similares produtoras de recepientes de plásti. -
co enfrentam no mesmo momento o mesmo problema; suas caixas plásticas

fabricadas apresf'ntam rachaduras ap6s breve utilização, fazendo decair

a qualidade do produto e sua procura, dado que outros produtores seme-

lhantes atendem a clientela insatisfeita. A empresa "A", de grande porte,

ligada a UD grupo empresarial poderoso, estuda seu problema de rachadu-

ras nos recepientes durante I mes e nio consegue compreender a.s causas

de tal defeito. A empresa "Bit, economicamente menor que "A", ap6s uma s~

mana de estudos e testes em laborat6rio, conclui que ~ a mat~ria prima

defeituosa, vinda do mesmo fornecedor que abastece a empresa "A", a ca~

sa das rachaduras. Essa empresa "Bit rapidamente contacta outro fornece-

dor e tenta comprar dele a matéria prima dentro dos padrSes desejados;

mas, dado o volume restrito de operações, as quantidades mínimas ofere-

cidas pelo fornecedor apresentam um preço unitário inviável para a eropr~

aa "B" que, produzindo pequenas quantidades, não conoegue operar em eco-

nomias de escala que possam absorver o custo adicional. Nio havendo ou -

trae alternativas, a empresa !IR" tenta fazer com que melhore a qualidade

da mat~ria prima de seu antigo fornecedor. Ap6e aquele mes.de estudos, a
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empresa "Ali, mesmo sem sabere:xZtamente as causas para seu problema, re-

solve acionar simultaneamente várias medidas; a causa poderia estar nos

processos utilizados, no ajuste do equipamento, e até na matéria prima.

Nesse sentido, a empresa "A" contrata novos supervisores e engenheiros

de processo, contactando também o fornecedor alternativo de matéria pri
. -

ma, o mesmo anteriormente contactado pela empresa "B". Dado seu porte

econômico, a empresa "A" consegue absorver os novos preços da matéria

prima, fazendo com que sua produção volte ao normal dentro dos padrões

necessários eiequalidade; com tais medidas, a empresa "A" retoma sua

antiga clientela e ainda parte da clientela de "B", ainda às voltas com

a .matéria prima inicial.

Neste exemplo, a empresa "A" parte de elevada. incer

teza j.nicial e consegue resultados satisfatórios, dada sua maior capaci,

dade econômica que lhe permite acionar simultaneamente várias possíveis

causas para o problema, mesmo sem saber qual delas seria a válida. A e~

presa "B" parte de baixa incerteza inicial mas não consegue resultados

satisfatórios dada sua baixa capacidade de produzir abusas que seu dia~

nóstico apontava com relativa certeza.

Num limite extremo, poderíamos dizer que também a i!!.

capacidade de produzir causas planejadas pode ser tratada como consequê!:!.

cia de incerteza, ou seja, a incerteza de não se saber como obter capi

tal sabendo que dele depende a continuidade da empresa, ou a incerteza

de não se saber como t.rocar um equipamento quebrado sem dispender recu!,~

sos; nessa linha extrema, seríamos levados a definir problemas inc€rtofJ

corno ter-se uma pedra e querer dela tirar água, ou ter-se 1 centavo e

com ele querer-se comprar a Shell, e daí por diante. Mas n;o 6 absolut~

mente esse o sentido de incerteza atribuído por nós, ou por Lawrenoe,

Lo r-ach e Morse; esses autores tratam a Lnc er-beza apenas na compr-eenaâo
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das relações causais a partir de uma hipótese válida. Por exemplo; efe~

to desejado: compra da She11; causa diagnosticada: oferta de 100 bilhões

de dólares. Nesse caso, a incerteza eataria em se saber aaoma mínima a

ceita pelos vendedores. Mas partindo de uma causa de que se dispõe (po~

se de 1 centavo), não se pode atribuir à incerteza na compreensão do fe

nemeno a ausência db efeito desejado (venda da Shell).

Pelo exposto, pretendemos ordenar o sentido que se

atribui ao conceito de incerteza; a nosso ver, deve-se partir do efeito

desejado buscando a causa que o produza, e não vice-versa. Além disso,

o exemplo, que consti tui hi.pótese defensável, procura mostrar que o fa-

to~~essencial para a eficácia das açõe~ organizacionais é a capacidade

de produção de causas, mesmo partindo de relativa incertez.a dos processos

cognitivos. Ainda aqu.i, é essencial não confundir a incerteza desses pr~

cessos com a incerteza como medida de desempenho final.

5. A Integração Necessiria

A proposta inicial da teoria de con tingtincia defendi

da por 'I'hompson , Lawz-ence , Lorsch e Norae é essencialmente simple s: a or

ganização deve se compor de unidades que correspondam à necessidade d'3

interação com partes do ambiente operacional, e cujas características de

funcionamento correspondam às características de diferenciação dessas

partes do ambiente. Se uma unidade é criada para transacionar com o se

tor que capta os produtos da organizaçio, essa unidade deve estar orien-
,tada para essa tarofa específica, ter períodos de avaliação que co r-r-e s ..:-

pondam ao tempo de retorno informacional do ambiente e ter os procedime~

tOG tão mais formalizados quanto mais previsível for seu relacionamento

com esse setor do ambiente.

A criação de unidades internas assim diferenciadas
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segue inicialmente um critério de eficácia: o produ to deve ser feito,

num dado prazo, e atividades simultâneas devem ser realizadas. A conti-

nuidade de criação de un.idades internas a partir do ponto de eficácia

mínima segue critérios de efici~ncia: os limites cognitivos das pessoas

impõem restrições ao desempenho de atividades diferenciadas que deman-

dem habilidades e conhecimentos diferenciados; a especialização surge

.como uma resposta à neoessidade de eficiência eco1'l6mica. O limite à es-

pecialização e diferenciação finita na organização segue critérios de e

.ficiência: a manutenção econ6mica de cada nova unidade deve ser viável

pelo resultado global da organização obtido pela contribuição das par -

teso

Estas oonsiderações são consequência do desenvolvi-

mento das propostas de Thompson (52) exploradas no limite de sua abran-

gência, sugerindo que as empresas que enfrentam ambientes operacionais

heterogêneos procuram identifj.car segmentos homogêneos e estabelecer u-

nidades int.ernas para lidar com cada um deles. Nesse caso, a heteroge -

neidade é francamente um problema cognitivo, ou mais amplamente, um pr~

blema tecnológico, tant;:lde conhecimento como de operações.

Mas talvez o problema central no projeto de uma es-

trutura organizacional não seja a diferenciação, mas a tntegração das

partes. Quase uma ear-í.ca tura, pensemos uma af.nf'ôm.ca de exímios instru-

menttstas altamente diferenciados e identificados a seus respectivos

instrumentos executando cada músico a mesma valsa mas em tons diferentes;

ou pior ainda, cada músico tocando peças diferentes ao mesmo tempo. ~!e-.
~':

lhor seria um grupo de nível méd í o, com instrumentj.stas menos habilido-

sos, mas plenamente ensaiados e integrados na peça que se executa. Para
uma empresa, de pouco vale uma excelente unidade de fabricação que não
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se articula para fabricar os produtos sugeridos pela excelente unidade

demarketing, ambos mal escorados pelas competentes unidades de finan-

ças ~ de administração.

~importante ainda destacar que a relação fundamen-

tal para o desempenho da organização não é necessariamente a alta dife-

renciação das unidades, mas inicialmente a plena correspond~ncia de ca-

da urlidade às características do respectivo setor ambiental. Caso esse

ambiente não seja altamente ãiferenciado, não há porque o serem as uni-

dadas da organização em questão.

Num modelo simplificado, podemosi1ustrar melhor

essas noções. As figuras XIX e XX representam situações diferentes em

que ocorre a plena correspond8ncia entre a diferenciação dos setores

.ambientais e aa reepecti va s unidades estruturais da organização.

Baixa Diferencia~~

Unidade A Unidade 13 Unidade C

______~-------- __----~------------_;-------~ diferenciação
I

I
I---4'------------~r------~ diferenciação

Setor A Setor 13 Setor C

figura XIX.

ill!..D:i.ferenciacão

Urrídade A Unidade 13 Unidade C

I
I---1

-------------.+-------I---<~ di ferenci açâo
-----------. ---+---------~.IIl1.!lo .• di f'e renc í.aç âc

Setor A Setor B Setor C
f:l.guraXX.
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Deve-se ainda notar que a percepção do estado de

diferenciação do ambiente operacional é naturalmente limitada pela in-

certeza própria dos processos daqueles que a realizam. Se a empresa

interpreta mal as caraoterístioas de diferenoiação de seu ambiente op~

racional, define suas unidades oorrespondentes em função daquelas oara~

terísticas errôneas, conduzindo a uma diferenciação de unidades inter -

n(is inooerente com os respectivos setores ambientais, comprometendo o

desempenho da organização (figura XXI).

Unidade A. Unidade B Unidade C

__ I --+.--,----<~~----fI}+---..•
, I di re renc í.ação

I da estrutura
I
I

,

I,
I
I

-----.diferenciação
do ambiente o

peracional
peroebido

Setor A Setor C

---~
diferenc:i.aç ElO

\

real do ambi-
ente operaci~
nal

Setor B Setor C

fi gur-a XXI.
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Se a diferenciação das unidades é contingencial às

características dos respectivos setores ambientais, a integração das

partes é sempre necessária em alto grau, sendo buscada para assegurar

a articulação do todo e promover o trabalho global da organização. P~

la citada pesquisa de Lawrence e Lorsch, retomada e ampliada por Lorsch

e Morse, os chefes das unidades de segundo nível foram indagados sobre

a integração entre suas unidades, comparando •...se a integração obtida com

a integração desejada. Constataram, coerentemente com as previs5es mais

elementares, que as empresas de elevado desempenho conseguem obte.rmelhor

integração que suas concorrentes menus afortunadas nos negócios, ainda

que satisfatoriamente diferenciadas com relação aos setores do ambiente

operacional.

Algumas conclusões sobre a integração foram obt í.das

por aqueles pesquisadores ao longo de seus trabalhos. Inicialmente, con~

tataram, como já mencionamos anteriormente, que a integração das partes

é tanto mais trabalhosa quanto mais diferenciadas forem essas ~~idades;

explica-se essa dificuldade pe las próprias lirnitações cogni tivas das pe~

soas envolvidas em tarefas diferentes e com interesses próprios confli -

tantas.

6. Integr~ão e Distribuição do Poder

Nas empresas de alto desempenho, segundo as pesquisas

citadas, os órgãos integradores que surgiam para assegurar a integração

das unidades altamente diferenci adas atuavam de modo equi librado, sem

pri.vilagiar antecipadamente alguma das partes a integrar. Nessas empre-

sas de aIto desempenho foi observada a utilização da técnica de confro!!.,

tação para administração dos confli tos funcionais. Essa técnica, .bas -

tanta desenvo Ivf da por Beckha r-d (53), caracteriza-se fundamentalmente,

pela articulação das opini5es divergentes, onde um superior comum ou in

tegrador orienta os debates diretos entre as partes do modo a que cada
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uma exponha sua posição com clareza às demais, que procedem da mesma

forma, compondo uma exposição ordenada de posições e opiniões de cada

lÍder de unidade. O resultado pretendido é que se chegue idealmente a

um consenso sobre a decisão a tomar.que afetará as unidades em questão,

decisão homologada pelo superior comum.

As outras técnicas de administração do conflito fU!!.

clonal encontradas naquelas pesquisas foram o aplanamento ou negação do

ct:'nflitoe a imposição hierárquica, ambas associadas às organizações de

menor desempenho. Dessa forma, ve-se que a maneira de tratar os conflitos

funcionais não era contingencia1 ao ambiente operacional, mas uma única,

a confrontação, associada às empresas de alto desempenho.

Um aspecto essencial na dinâmica da administração do

conflito funcional que precisa ser tratado separadamente é a distri1)uição

do poder entre as unidades de 22 nível e o valor desee poder com relação

à unidade coordenadora, ou integrante, de 12 nível. A hipótese continge~.

cialista contida nos trabalhos citados refere-se apenas à distribuição

do poder emtre as unidades de 20 nível; a unidade que se relaciona com o

setor do amuá en te que seja o mais importante para a realização da estl~a-.

tégia da organização deve assumir perante as demais unidades a mesma im-

portância relativa de seu setor correspondente com relação aos demais se

tores do ambiente operacional. Dessa forma, para que a integ-ração das
I

partes seja satisfatória contribuindo para o desempenho da organização,

deve ter mais poder interno no mesmo nível a unidade que se relaciona com

o setor do ambiente mais importante para a realização da estratégia da o~

ganização. A natureza da tarefa e a diferença relativa nesse poder deve
ser tal que não justifique a elevação dessa unidade a um nível superior.

Mas outro aspecto essencial da distribuição do podar

não foi tratado naqueles trabalhos, ou seja, a distribuição de poder
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entre o 10 e o 20 nível de unidades. Para compreender a distribuiçio de

poder em todos os níveis da organizaçio, podemos inicialmente trabalhar

com as idéias básicas de Crozier (54). Segundo aquele autor, o poder de

"A" com relação 8. "B" depende do controle que "A" possa. exercer sobre

fatores cruciais ao atingimento dos objetivos de "B" e do grau de mono-

pólio com que "A" controla esses f'a tores. Vemos que esta noção é mais

ampla que osenUdo estrito de incerteza dado que trata finalmente do

controle dos efeitos e não simplesmente da compreensão do fenÔmeno.

Complementando essas consideraçSes, é importante ainda destacar que ,

observadas as condições apresentadas, "Btr permite a relação de poder

sob "A" na medida em que lhe reconheça as características de controle e

monopólio sobre os fatores cruciais para o atingimento de seus objeti-

vos.

Desta forma, se um problema tratado por uma unidade

de segundo nível é considerado como crucial para a organização por uma

unidade superior de 19.nível, o poder real dessa unidade de 20 nível

com relação à de 10 nível e às demais dependerá fundamentalmente do 3

fatores:

1(/)Depende do grau de monopólio com que easa unid~ ..

de de 20 nível controla o problema com relação às

outras unidades similares e com relação à unidade

superior de 10 nível;

20) Depende do reconhecimento por parte da unidade

de lO nível dessa situação de controle dos fatores

essenciais que exerce a unidade de 20 nível, ou se-

ja, ~ necessário que a primeira realmente perceba ~

que Las características da segunda;
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JO) Depende da relação que exista entre :fatores es-

senciais para os objetivos da organização e fatores

essenciais para os objetivos pessoais daquele que ~

cupa a posição de liderança na unidade de l0 nível.

Se a unidade de 10 nível reconhece a existê.ncia de

um problema que afete o atingimento dos objetivos da organização, se a

pendência desse problema representa uma ameaça à continuidade da posição

dessa unidade de 12 nível, se essa posição é desejada por aquele que a

lidera, se existe uma tmidade de 20 nf veI que pode controlar e resolver

satisfatoriamente o problema e monopoliza essa capacidade, e sea unida

de de l0 nível percebe e reconhece essa capacidade de unidade de 2Q ní-

vel, então ocorre um reconhecimento do poder da unidade de 20 nível sobre

a de l0 nível no que se refere aos aspectos do problema em questão; esse

reconhecimento ec..traduz em atitudes e comportamentos reais, ae j am ou

não :formalizados. Tal hipótese explicaria as relações entre chefes de u

nidades e entre pessoas de uma mesma unidade, em níveis iguais cu dife-

rentes.

Tanto em termos reais como formais, a delegação de

poder será proporcional à percepçao da diferença entre a ameaça pela.

continuidade do problema e a ameaça intrínseca à própria delegação do p~

der, ou seja, a perda parcial de controle. Tais considerações pretendem

salientar a possibilidade de que em uma organização formal o critério p~

ra a delegação de poder está associado aos objetivos pessoais de conti -

nuidad.e e sobreviv~ncia em cada posto ou posição que delega o poder; sub-

sidiariamente, tal fato pode estar relacionado ao atingimento dos objet~

vos formais da organização.



Um último aspecto acerca da integração abordado

pelas pesquisas citadas de Harvard diz respeito à posição dos centros

de decisão, ou seja, à posição que detém o poder formal para decidir .

sobre um dado problema com relação às fontes de informações pertinen-

tes e com relação aos meios necessirios à implementação das decisões.

Tal fato é consequência lógica das argumentações anteriores, pois, em

termos de eficiência, as empresas de elevado desempenho apresentavam

centros de decisão próximos das fontes produtoras das informações e

com o poder necessirio para realizar as ações pretendidas, compreende~

do rapidamente o problema e tendo as condições tecno16gicas para resol-

ve-lo. Tal conclusão é consequência dos critérios de delegação do poder

na organização, fato também constatado empiricamente por Likert (55).

7. Teoria de Contingência: Resumo e Reconstrução

A organização formal possui por hipótese uma ordem

social interna, estabelecida inicialmente por um núcleo de poder formal

máximo que cria. a organização. Seguindo critérios de eficicia, o traba-

lho total concebido para realizar a estrat~gia escolhida é dividido em

tarefas que devem ser realizadas, algumas em sequência,outras simulta-

neamente. A limitação de um indivíduo em realizar, por exemplo, duas ta

refas distintas ao mesmo tempo, limitaçã~ semelhante a estar ao mesmo

tempo em dois lugares diferentes, faz com que a divisão do trabalho seja

adotada para que o trabalho global da organização se rea1ize. Essa divi

são do trabalho 6 consequ~ncia da percepçio que a organização tem de seu

ambiente operacional; criam-se unidades intp.rnas obedecendo a um crité-
rio de eficl.~nciH, unf.dade s espec â aLí.zada s em at í vídade e naturais, de

apoio ou de controle. O limite i especialização e i diferenciaç;o finita

6 a pr6pria efici8ncia, ou seja, atingido o padrio mínimo de eficjcia,
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o custo de manutenção da nova unidade diferenciada não deve exceder o

benefício global trazido com sua criação. A estrutura da organização

que assim se forma é contingencial a seu ambiente operacional percebi-

do, consequt!ncia de sua opção estratégica.

Ao nível dos processos de relacionamento entre in-

divíduos e unidades, pode-se dizer que quando a tarefa de uma unidade

de 20 nível é reconhecida. como pouco incerta pela unidade superior, es-

ta estabelece regras àcerca dos procedimentos da outra de modo a fixar

padrões de solução de problemas e padrões de comportamento de acordo com

a compreensão que a unidade superior tem sobre esses aspectos. A existên. -
cã a da regra tral'ia a vantagem funcional de garantir a escolha' da me-Lhor-

solução do ponto d.evista da unidade superior e assegurar-lhe o controle

sobr-e o processo e resultado, sem' dispêndio de tempo para reestudo do pr2-

blema pela unidade de 2Q nível.

o regramento apresenta sempre duas características

fundamenta:J.s: a abrangência e a profundidade. Em uma situação de aIta

incerteza pe~cebida, o regramento seria parcialmente in~til na medida em

que as situações surgidas na prática não estivessem em correspondência

com as previsões do próprio regramen"l;o.Para o alto desempenho da organ~

zação neste caso, o formalismo é enfraquecido em seu aspecto de prof~~d~

dade, dado que não se conhece os desdobramentos do problema, mas pode

Bel'mantido seu aspecto de abrangência, indicando superficialmente as si

tuações genéricas cobertas pe1as regras. Quanto mais genérica e impreci-

sa a regra, mais'fácil justificar que qualquer situação a ela se enqua

dra. Mesmo neste caso de aIta.incerteza percebida, em que o formalismo

perde seu aspecto de profundidade para que a organização não iniba o eu!:

gimento de uma solução "a.dhoc" mais adequada ao prOblema imprevisto, a

•
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concentração do poder pode ser mantida; basta que um dispositivo for-

mal estabeleça que as soluçSes possam ser criadas a um 2Q nível mas de

vam ser apreciadas e aprovadas peldnível superior, que mant~m, assim,

o controle sobre o resultado da unidade subordinada. A adoçã~ dessa de-

legação de poder é consequ~ncia da ponderação entre a ameaça pela perm~

nência do problema e a ameaça pela perda de controle no processo que a

pr6pria delegação traz.

Em organizaçSes de elevado desempenho, as unidades

com tarefas de baixa incerteza apresentam seus procedimen tos aI tamen te

formalizados tanto em abrangência como em profundidade; as unidades de

tarefas aItamente incertas são pouco formalizadas sob o aspecto de pro-

fundidade, não havendo indioaçSes empíricas quanto ao aspeoto de abran-

gência. Mostramos anteriormente que, do ponto de vista funcional, nao

hânecessidade em delegar poder ao nível do resultado, cedendo no cri

ao ~~7Gl do prcccszc,

no critério de profundidade, é suficiente para assegurar o surgimento

de soluçSes satisfat6rias. Sendo a ordem social interna a ca.racterística

essencial da organização formal, essa ordem não é aItarada por Lnd c í a-.

tivadas posições superiores a menos que sua própria continuidade seja

ameaçada e nas situações em que a desconcentração seja a solução para

essa ameaça; o que aqui se disse sobre unidades de 12 e 20 nf ve L, vale

para indivíduos na organização. Em termos de teoria de conting~nciat o

máximo que se pode dizer é que em situações de alta incerteza as tarefas

podem ser menos formalizadas segundo o critério da profundidade para o

atingimento de elevado desempenho organiza6ional.

A estrutura surge para realizar a estratégia; suas

unidades e processos de comunicação são contingenciais às característi-

oas percebidas nos setores ambientais. Dessa forma, somos levados a con

cluir que a estrutura é contingencial também aos recursos humanos envol

vidos em seu processo de criaçãq analisando o ambiente e escolhendo a
est.ratégia.
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8. Empre~a de Processamento: Um Caso

Explorando algumas hipóteses básicas, realizamos re

oentemente pesquisa em uma empresa privada, onde proouramos testar aI -

gumas proposições contingencialistas.

Trata-se de uma organização industrial voltada para

o processamento de uma única matéria prima básica, reunindo atualmente

350 empregados, elaborando um elenoo de 15 produtos oferecidos ao merca

do interno, e realizando em 19rtS uma média de cs 10 milr~ões em vendas

mensais.

Através deste caBo, procuramos compr<:?endero proce~

so de criação e alteração estruturais em função da escolha e alterações

estratégicas, decorrentes da percepção de um ambiente operacional.

A 40 anos atraz, definia-38 a estratégia inicial des

pIorados em função das oportunidades e ameaças externas e ã.ntez-nae , A e~

trutura começava a se definir ti partir de uma unidade de produção, sul)o!.

dinada l unidade de IR nível onde se concentrava o poder formal miximo,

de natureza patrimonial (figura XXII).

I Diretoria Geral

<, f.tUnidade _ de_L Prod.uçno

:figura XXII.
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Naqueles momentos iniciais, a pr6pria unidade de

produção encarregava-se do suprimento de matérias primas, admissão e

registro de empregadoa, enquanto que a direção geral cuidadva da colo-

cação dos produtos e da escri turação contábil. As duas unidades eram,

portanto, do t:l.ponatural, cont.ribuindo dí r-e tamente para o ciclo produ
.1-,

tivo básico. A e apecd aLí z.açâo naquele momento era proporcional aos' pa-

drões de ef'Lo âc í.ae eficiência que o volume dos negóc í.os pe rmá t í am,
\ .. ,/

t

A medida que o desenvolvimento dos ne~6cios per~i-

tiu, foi criada uma unidade para registro de pessoal e outra para aba!!,

tecimento de materiais, procurando-se liberar mais tempo para a espe -

cialização d.as atividades de produção, dentro dos padrões de efioiência

de mercado. Ainda nesse momento, todas as unidades eram naturais (figura

XXIII).

__r~Unidade
Pessoal

Diretoria Geral

'--'
do Unidade de

~
Produção t

1.-----.
er1ais
e de

figura XXIII.

Com o desenvolvjmento da empresa no tempo, decorri-

dos 10 anos desde sua criação, as atividades de vendas e de finanças

passaram a ser realizadas por unidades criadas ao 2~ nível, passando a

diretoria geral a desempenhar apenas a atividade de controle e coorde-

nação gLobaâ s ( figura XXIV).
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Diretoria Geral (controle)

r I I I
Unidade de Unidade de Unidade de Unidade de Unidade de

Vendas Pessoal Produção Materiais Finanças
(natural) (natural) (natural) (natural) (apoio)

figura XXIV.

Dada a diferenciação das unidades de 2Q nível, di-

fíoi1 de ser coordenada unicamente pela diretoria geral dados seus 11.-

mites cognitivos e de tempo hábil, criou-se uma superintendência com

maior conhecimento administratiYo pa.ra atuar entre a diretoria geral e

após a última mudança estrutural, deyeria elaborar o planejamento es-

tratégico da empresa, submete-lo à apreciação da diretoria geral, além

de coordenar ae demais unidades; nessa época, foi criada também uma unh

dade de serviços gerais para reunir os serviços de zeladoria, limpeza
do prédiO, etc. (figura XXV).

Diretoria Geral (contrOle)

Unidades:

Superintend~ncia (controle)

IProdução ~GeraiS
1

natural natural apoio natural natural apo ío

fiGUra. XXV.
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Essa empresa que havia iniciado seu funcionamento

com 3 processos e 3 'prbdutos finais, conseguiu entre 1960 e 1970 ampliar

para 10 os processos de produção e para 15 o número de produtos finais,

fazendo com que sua unidade dA produção fosse se diferenciando até a con

figuração abaixo indicada.

Unidade de
Produção

de
Manutenção

Seção Seção de
Almoxarifados

Setores: Processo 1] Processo 2 I

Processo 10

Fi gur-a XX VI •

Com o aumento no volume dos negócios e na complexid~

de de f'uno í.onamen to da organização, criOu-se em 1966 uma uni.dade de admi

nistração para coord~nar as atividades de materiais, finanças, pessoal e

serviços gerais, liberFndo mais tempo ~ superintendência para os assuntos

estratégicos. Também essas unidades citadas sofreram processo de diferen

ciaçio interna desdobrando-se em setores especializados.

As atividades de vendas foram especializadas na atua-

çao dos representantes distribui dos regionalmente e na atuação dos vende-
• •dores diretamente ligados à empresa. A unidade de produção também sof'r-eu

diferenciação interna, constituindo-se seç3es de laborat6rio e fabricaçio.
Em torno de 1970, a organizaçio já apresentava os departamentos de vendas,

de adm:i.nistração, e de produção como unidades de 39 nível diretamente 11-

gadas à superintend~ncia. A estrutura organizacional naquela época pode

ser resumida na figura XXVII.



•.._D_i_r_e_t_o_r_i..,a,--_GeralI
I

Superintendi1noia I
I

I
Departamento

de Vendas
I

Seções Vendas Repres.

Setores:

II Departamento
I de Adminis t.

I

Materiais

I
I- Compras

I- Almox 1

~ A.lrnox 2

L- Exped í.ç,

Pessoal Finanças C' Ger.0.

,---J J .---l
I-Regist. I-Orçamo I-Zelad.

'""Trein o I-Contab. !-Refeit.

LFatur. tLiffiPeza

Manut.

I
Departamento
da Produção

1

Fábrica Manutenç.
.---J
Proces 1

I-Proces 2
I
I
I
I
I

L-Proces 10

Labo r-a t ,

figura XXVII.
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Desde 1970 até 1977, a est::ruturadaquela organi-

zação manteve as mesmas características básicas resumidas na figura

XXVII, sendo a consequ~ncia das várias alterações, estratégicas em fun-

ção das percepções sobre o ambiente operacionaL .Pr-a t.ando-cae de uma

empresa privada, o objetivo essencial que orientava as opções estraté-

gicBa era o da rentabilidade do capital; a partir daí, analisava-se as

possibilidades internas, restrições e oportunidades externas, definin-

do-se uma estratégia que realizasse a nível satisfatório o objetivo de

rentabilidade.

A sequência de fatos que acompanhamos de perto

naquela empresa começa em 1977, quando o superintendente iniciava um e~

tudo de diagnóstico para compreender melhor a si~uação econômica da e~

pfesa. Após 4 meses de trabalho conjunto com uma consultoria externa,

chegou-se l conclusão de que as ações da empresa nos ~ltimos 5 anos tt

nham sido relativamente incoerentes, 110 âmbito geral,corr, a evolução re

aI do ambiente operacional.
I /H A 10 anos atra$', a situação da empresa era de

quase monopólio com relação a seu mercado consumidor; naquela épcca,

a empresa via corno atividade primordial a produção dado que o mercado

apresentava uma demanda crescente pelo seu tipo de produto. Nesse sen-

tido, a aplicaçio de capital da empresa. esteve nesses 10 anos concentr~

da nos equipamentos industriais, consequência dos prognósticos de aumen

to no volume de vendas.

Mas durante os últimos 10 anos, notadamente n06

~ltim06 5, a concorrênoia foi se instalando e absorvendo parcelas ca.da

vez maiores da.clientela, fazendo com que a política de imobilizações

técnicas da empresa resu1 tasse pouco produ ti. va, além d.e causar queda

progressiva de liquidez.
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Tal situação confirma a hipótese de que o poder

real da organização com relação a seu ambiente operacional é consequê!!,.

cia de sua capacidade de interpretação dos fenÔmenos relevantes e de

sua capacidade de produzir causas que tragam os efeitos desejados. Pa-

raaquela empresa, não houve adequada interpretação do contexto econÔ-

mico da concorrência, o que conduziu à formulação de urna estratégia de

aplicação do capital pouco eficiente.

A. sequ~ncia de açoes daquela empresa permite-nos

formular ~a complementação às hipóteses anteriores: a organização aplt

ca seus recursos de acordo com sua interpretação do ambiente operacio -

na l.,de modo 8. criar e/ou capacã ta.runidades internas para resolver os

problemas essenciais estratégicos, aumentando sua capacidade de j.nter-

pretação e sua capacidade de produção das causas indicadas por $C,U diaf:L

-nóstico. Quando uma empresa investe na criação de um laboratório,

procurando adquirir meios para melhorar sua compreensão sobre fen8menos

relevantes à sua ação, diminuindo a incerteza de conhecimento; quando

uma empresa compra novo equipamento para a fabricação de um novo produ-

to, cuja expectativa de rentabilidade é satisfatória, está alocando re-

cursos para produzir as causas que lhe traga.m os efeitos desejados a

:partir de uma relativa convicção acerca desse fenÔmeno econÔmico. Nes-

te último caso, tenciona-se aumento da certeza ao nível do resultado.

A característica central dessa proposição que

acabamos de apresentar é a interdependência natural dos dois elementos:

de nada adianta produzir as causas erradas para a solução de um proble .•.

ma, nem conhecer perfeitamente o fenômeno mas não ter condições de pro-

duzir as causas conhecidas que tragam os efeitos desejados.
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Para a empresa estudada, podemos analisar a e-

volução de seus investimentos e os consequentes resultados através da

tabela 1.

Valores Anuais 1913/74 1914115 1915/76 1916/77

Crescimento real dos
ativos industriais 18% 19% 13% 11%

Crescimento nominal
lucro líquido/ vendas 1,0%

Indice de Vendas I
ativos. industriais 2,37 1,75 1,20 1,21

tabela 1.

Mesmo considerando o período de retração econ5mi

ca nacional da época, o decréscimo de rendimento da empresa foi signifi

cativamente maior que o de seus concorrentes, de acordo com as informa-

ções da superintend~ncia em agosto de 1977. No início daquele ano, aqu~

le superintendente passou a desenvolver, como dissemos, detalhado diag-

nóstico para compreender a evolução indesajivel dos neg6cios. Em agosto

de 1911 já se tinha praticamente exp Lí cado o problema fundamental; a a-

nálise detalhada do ambiente revelara a dinâmica de formação da concor-

r~ncia, seu estilo de atuação, a composição econômica do setor, compor-

tamento da clientela e assim por diante, como veremos.
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o enfraquecimento da empresa deu-se tanto a nível

local, onde atuavam as equipes de vendas diretas, como a nível nacional,

pela ação dos representantes espalhados pelo país. As vendas diretas, r~

a1izadaspor equipes contratadas pela empresa, enfrentaram progressiva -

mente o problema de uma concorrência de pequenos produtores especializa-

dos em dois ou tres ítens de produto, operando com preços menores dada a

menor qualidade. Neste ponto revelou-se outra defici~ncia na percepção

da empresa: do ponto de vista da clientela, a qualidade dos concorrentes

era também aceitável, e o produto mais interessante dado o menor preço.

Para a empresa estudada, a fixação de padrões de qualidade mais elevados

refletia, finalmente, um critério interno acima da expectativa da clien-

tela, que se ressentia do preço mais elevado.

Quanto aos representantes dos produtos da empre-

sa, distribuídos 'pelo país, o f'aco f'undamenüaL foi que ess~s 'pl'úfií-.li:liv -

nais autônomos passaram a trabalhar simultaneamente com diversas outras

empresas de produtos não concorrentes, mas que, dado o contexto econômi-

co de seus mercados, remuneravam melhor as vendas realizadas pelos repr~

sentantes. Disto decorreu que o esforço desses representantes foi em gra~

de parte orientado para trabalhar os produtos de melhor interesse nas ven

das, restando os produtos da empresa estudada numa posição secundária no

esforço de vendas dos representantes. Além disso, a distância geográfica

e lógica desses representantes fazia com que o acompanhamento de suas a-

ções realizado pela empresa fosse impreciso e espaçado; os períodos de a-

valiação variavam entre 1 e 2 meses, dificultanto a compreensão da dinâ-

mica dos respectivos mercados.

Diante desses fatos, a empresa percebeu-se numa si

tuação contraditória: sua estrutura. contava com elaborada unidade de pro-

dução mas com ineficaz unidade de marketing quO não conseguia orientar

nem colocar a produção no mercado.
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Configurado esse diagnóstico, tendo como ítens

principais o produto, qualidade e preço dos concorrentes, padrão de qu~

lidade mínima exigido pela clientela por produto, mercados regionais co

bertos pelos representantes e produtos alternativos, participaç6es con-

cedidas nas vendas, distancia informacional desses representantes, cap~

cidade da empresa para acompanhar e compreender essa dinâmica externa,

a superintendência da empresa iniciou já em agosto de 1977 um programa
de recuperação.

Segundo a equipe que participou desse estudo de

diagnóstico, formada pelo próprio superintendente, 1 diretor e dois con-

sultores, a empresa deveria criar uma unidade de pesquisa mercadológica

para orientar a superintendência na escolha de produtos, preços e níveis

de qualidade; deveria iniciar um programa de treinamento para formar e

desenvolver vendedores diretos que atuariam na região próxima de alta

densidade econÔmica; deveria criar unidades de controle das representa-

çõe s dispersas geograficamente, acompanhando de taIhadamen te o trabalho

do& representantes nas praças mais importantes do país, determinando

participações nas vendas equiparadas ao nível de mercado, e efetuando e-
ventualmente vendas diretas.

Nota-se que nesse ponto a empresa já conseguia di

minuir significativamente a incerteza de seus processos cognitivos, pas-

sando à fase de produção das causas que trouxessem os efeitos desejados.

Surgiria,. então, o problema da escassez de recursos para implementar as

mudanças pretendidas; o aumento nas comiss6es concedidas nas vendas di-

minuiria a margem da empresa; a contratação de pessoal qualificado para

a unidade de pesquisa mercadológica constituiria aumento significativo

nas despesas fixas com salários; a criação e manutenção de escritórios

regionais para acompanhar e orientar os representantes tamb6m implicaria

em custos fixos adicionais e significativos.
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Mas todas aquelas mudanças eram consideradas co-

mo urgentes dada a situação da empresa, que deveria alocar recursos es-

cassos para tentar uma recuperação a médio prazo. De acordo com aquelas

proposições, o departamento de vendas seria significativamente ampliado,

constituindo verdadeira unidade de marketing com as seguintes partes:

Departamento de
Marketing

~ssessoria -,~----L!e-yesqui~.J

t I I !

Seção de l~ Seção de 2~ Seção de }O Seção de
Vendas Diretas Representações Representações Representações

sede: Rio Grande sede: São Paulo sede: Rio de
do Sul Janeiro

A implantação dessas mudanças foi graduai dada

a escassez de recursos; já em setembro de 1977, foi criada a unidade

de pesquisa mercadológica e a seção de representações com sede em são

Paulo para atender aos municípios do interior e parte de Minas Gerais.

Consideramos essas mudanças totalmente implantadas a partir de agosto

de 1978, quando o departamento de marketing passou a operar com todas
as unidades pretendidas. Para avaliarmos a proporção de recursos aloca

dos para manuetnção da estrutura, podemos citar as despesas com salá-

rios antes daquelas mudanças (tabela 2).
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Uni d a d e s

Vendas Administração Produção

Proporções nas
Despesas
Salários

com 12,8% 35,5% 51,7%

tabela 2.

Com as mudanças implantadas, notadamente a contr~

tação de pessoal para a área mercadológica, a despesa com salários naque

la unidade aumentou em 80%, refletindo-se como custo fixo. Tal alteração

fez com que a composição da despesa com salários passasse à seguinte con

figuração:

Uni d a d e s

Vendas Administração Produção

Proporções nas
Despesas
Salários

com 20,9%

tabela 3.

As medidas de reestruturação apresentadas tinham

a intenção de aprimorar a capacidade da empresa em compreender os fenÔ-

menos ambientais relevantes, diminuindo sua incerteza cognitiva, e tam-

bém aumentar sua capacidade de produção de causas que lhe troux.essem os

efeitos desejados, aumentando sua certeza de resultados. ° desenvolvi -

mento dos fatos mostrou que aquelas medidas foram sat.isfatoriamente efi-

cazes, como o demonstra a tabela 4.
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Períodos
Valores Anuais

1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78

Crescimento real dos 18% 19% 13% 17%ativos industriais

Crescimento nominal
lucro líquido/ vendas 5,9% 4,6% 4,0% 1,0%

Indice de vendas I
ativos industriais 2,37 1,75 1,20 1,27 3,82

tabela 4.

Este caso de natureza simples permite-nos algu-

mas conclusões conceituais importantes. Inicialmente, notamos o proce~

so de criação de unidades estru.turais diferenciadas para cumprir ativ~

dadesnaturais. Em razão da diferenciação crescente, surgem unidades

integradoras realizando atividades de controle. As unidades de apoio

surgem para servir às naturais e de controle.

No desenvolvimento histórico daquela estrutura

organizacional, notamos que a ampliação quantitativa de unidades diferen

ciadas fez com que as unidades naturais fossem situadas cada vez maio

em posições inferiores na hierarquia, subordinadas às de controle que

surgiam para promover a integrâção das partes.

Conforme salientamos anteriormente, uma unidade

de controle pode existir também pela simples necessidade de controIa da

ordem social imposta à organização, não produzindo qualquer atividade
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integradora; naquela organização, notamos a ocorrência dessa hipótese

com a existência da diretoria geral, imediatamente superior à superin-

tendªncia, que durante os ~ltimos 20 anos apenas controlava os fluxos

econÔmicos da empresa dentro da ordem social imposta desde o momento

de sua criação.

Outra observação interessante, entendemos, rela-

ciona-se ao conceito de poder da organização em relação ao ambiente op~

racional, poder expresso pela capacidade de trabalhar processos decisó-

rios com baixa incerteza e pela capacidade de produção das causas diag-

nosticadas. Para aquela empresa, a percepção err8nea (incerteza de re-

sultado) de que o departamento de produção continuava a ser prioritário

nos ~ltimos 10 anos conduziu a imobilizações técnicas pouco ~teis, con-

sumindo recursos que se mostraram insuficientes num momento seguinte p~.

ra a correção da estrutura. Ao nível da redução de ãncer-teaa interna

no sentido amplo, notamos a criação de unidade de apoio, a de pesquisa

mercadológica, para tratar dos processos de interpretação mais complexos

com produção própria de informações. Ao nível da produção de causas, n~

tamos a ampliação das unidades naturais de vendas, alocando recursos,

via treinamento, salários e comissões, para tratar dessa atividade com

mais empenho real.

Além dessas observações conceituais, o caso per-

mite algumas reflexões práticas. Por exemplo, dá-nos a impressão de que

o empresário tradicional que detém a posse patrimonial da organização,

percebe como investimento sempre seguro a imobilização técnica, sem um

cuidado maior com relação à necessidade ou utilidade do equipamento;

mas percebe como simples despesa a alocação de recursos em salários. A

própria teoria financeira ensina que o primeiro tipo de alocação cons-

titui"aplicação", mas não o segundo.
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Dessa forma, houve dificuldades para que fossem

aprovadas pela diretoria geral as medidas de correção da estrutura dado

que as novas alocações de recursos adicionais estavam concentradas na

área de recursos humanos, vista tradicionalmente como foco de despesa,

e não como remuneração do fator essencial de produção que é o trabalho

humano. Talvez o que explique esse temor e relutância em alocar recur-

SOs em salários seja a ausência do sentimento de posse total que se ve-

rifica na contratação de um empregado, sentimento que surge quando tra
ta-se de aquisição de máquinas.

Mas, finalmente, para sair de uma situação eco-

nômica. bastante incÔmoda, a empresa teve que pagar mais salários, para

mais pessoas, instalar novos escritórios, conceder maiores comissões.

Os resultados dessa mudança foram considerados amplamente satisfatórjos
pela dire teria geral.
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9. Organizações Matriciais: Um Caso

Vimos pela apresentação do caso anterior que a

estrutura de uma organização forma-se e altera-se no tempo em razão

de alterações de estratégia. Prosseguindo nesta linha de mudanças es-

truturais causadas por pressões econÔmicas externas, podemos estudar

o surgimento de nova forma estrutural substitutiva às formas clássicas,

que em determinadas situações mostraram-se inadequadas para o deaempe-

nho das organizações. Para tanto, podemos analisar o caso de uma empre-

aa norte-americana construtora de componentes para a indllstria aez-onéu-.

tica.

Trata-se de uma empresa industrial voltada para

a, produção de componentes mecânicos como flaps, estabilizadores e outras
, . C d 00% d ..l ...., 1. ,. -peço!.'!.!'! move as, erca S.; ;:) G sua. pr cuuç ao e r-ea l.zaüa 80 o encomenda,

havendo pequena quantidade de peças produzidas continuamente, que é man
tida em estoque para atendimento rápido.

A organização empregava em 1969 cerca de 1.100
pessoas, utilizando uma estrutural funcional básica resumida nos organ~
gramas 1 e 2 (56).
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9.1- Fluxo de Produção

A empresa recebe a mat~ria prima básica dentro

dospadr5es de aço, titânio e outros metais; processa inicialmente em

seus setores de forjas e estampagem, produzindo as peças dentro das e~

pecificações necessárias às diferentes unidades de montagem. Essas pe-

ças são armazenadas num estoque de produtos em processo que alimenta as

unidades de montagem. Esse estoque ~ necessário dado que o ciclo de fun

cionamento das duas primeiras unidades não coincide, por raz5es tecnolõ

gicas, com o ciclo das demais.

De acordo com o programa de produção, o produto

em processo é encaminhado para as unidades de montagem; ao final desse

percurso, o produto estará tecnicamente acabado, bastando que seja apr~

vado pelo controle de qualidade para que seja enviado ao cliente. O flu

xo de produção pode ser representado pelo esquema abaixo:

forjas montagem I

montagem 11

estampagem montagem 111

fornecedores clientes

Para atender a cada nova encomenda, deve ocorrer

a seguinte sequência de atividades:

O departamento de marketing, através de contatos

com o cliente, informa-se sobre o tipo de produto desejado; imediatarnen
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te, contacta o departamento de processos acerca da viabilidade t~cnica

de construção do componente (prazos, custos, etc.). De acordo com essas

informações, o departamento de marketing estabelece as condições para

aceitar a encomenda; chegando-se a um acordo com o cliente, formaliza-

se a encomenda.

Os dados t~cnicos do pedido são estudados pelo
\departamento de processos, que projeta o processo industrial a ser em-

pregado. O chefe desse departamento reúne-se então com o chefe do depa!.

tamento de produção para a avaliação final do projeto; aprovada a esco-

lha, parte uma ordem de produção para os diferentes setores envolvidos

naquele processo; paralelamente, seguem do departamento de processos as

equipes de montagem e ajustes para regular o equipamento que realizará

a produção da encomenda. Ajustadas as m'quinas, conhecido o processo a

ser empregado, disponível a matéria prima, inicia-se a produção.

9.2- O Problema Estrutural

Em 1969 foi inciado um estudo de diagnóstico

global da empresa, constatando-se que nos últimos 10 anos as demandas

externas levavam a empresa a duplicar a variedade de seus produtos fi-

nais (400 para 800), conduzindo a um aumento na variedade de peças in-

termediárias (5.000 para 8.000). Tal sit~ação fazia com que, naquele

ano, 30% da ferramentaria fosse substituída para atender às novas en-

comendas diferenoiadas.

Dada a grande variação qualitativa na demanda e~

terna, as máquinas necesàitavam diariamente de montagens e regulagens

especiais para oada ordem de produção, além de ajustes contínuos para

atender acs padrões de qualidade. Tal fato acentuava a dependência doa

setores de produção oom relação ao departamento de processos, que envia
VR as equipes de monta.dores e ajústadores. Igualmente necessários ..

a



- 81 .

produção, eram os serviços de manutenção, métodos e controle de quali-

Conhecido esse quadro geral, concluiu-se que hê..

via uma sobrecarga de assuntos rotineiros a nível de departamento entre

produção e processos. A dependência recíproca gerava um fluxo de comuni

cações partindo de cada chefe de setor, passando pelo chefe do departa-

mento de produção, e a seguir para o chefe do departamento de processos

que enviava uma equipe para atender ao chamado. Devido ao aumento pro-

gressivo na variedade de produtos, esse tipo de comunicação intensifi

cou-se, absorvendo demasiadamente os dois chefes de departamentos que

se viam, dessa forma, com pouco tempo disponível para o planeja~ento

estratégico, além de retardarem a prestação dos serviços de apoio.

A equipe envolvida no diagnóstico cogitou ini-

cialmente em constituir unidades de processos decentralizadas e liga-

das a cada setor afim de produção, que se tornariam auto-suficientes

com relação aos serviços de montagem e ajustes, aliviando também os c~

nais de comunicação. Mas devido à escassez de recursos e à ociosidade

parcial que certamente ocorreria com tal estrutura, pensou-se, final-

mente, em constituir um tipo de estrutura móvel, em que houvesse um

curto-circuito planejad.o em alguns sistemas de informação, de modo a

agilizar os processos decisórios e o atendimento interno dos serviços

de apoio à produção.

-A seçao de montagem e ajustes continuaria a fa

zer parte do departamento de processos, mas contaria com um canal f0E.

mal de comunicação direta para cada unidade de produção, que poderia
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requisitar-lhe os serviços diretamente. De forma análoga, foram conce-

bidas as novas ligações entre as seções de manutenção, métodos, e con-

trole de qualidade, para agilizar também a prestação desses serviços

de apoio às unidades de produção.

Esse tipo de estrutura caracterizava-se por urna

matriz de comunicações na base da organização, planejada para ser aci2-

nada rios casos em que a velocidade de atendimento fosse fundamenta.l

para a eficiência da empresa. O funcionamento dessa matriz de co:nunica-

ções na base permitiria o emprego flexível dos recursos, minimizando a

ociosidade, além de aliviar os processos r-o+âneãr-o s de decisão ê. nível

de departamento.

Com essa nova estrutura, no funciona!Ilento diário

da empresa, uma equipe de montagens e ajustes estaria formalmente subo!:.

dinada ao depa rtamen to de processos atê o momento em que fosse formal _

mente requisitada para prestar serviços em uma dada unidade de produção.

A partir daquele momento, e durante seu trabalho, a equipe estaria vin-

culada ao chefe da unidade soliei tante, dentro dos limi tes de sua comp~_

tência técnica. Cono Iuf da arue La prestação de serviços, a equipe retor-

naria ao departamento de processos, onde poderia participar do projeto

de uma nova encomenda ou ser alocada para atender a nova solicitação i!!,

terna. A mesma dinâmica de funcionamento caracterizaria as demais unida

des que participam da matriz de comunicações na base.

Essa nova estrutura pode ser representada pelo

organograma 3.
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Nesse modelo'd.e estrutura matricial, é importa!l

te notar que a opçao das comunicações laterai s, 'provocando um curto-

circuito nas comunicações por via hierárquica tradicional, surge como

decorrência da aplicaçio de critérios de eficiência e eficácia na or-

ganização, na medida em que outra alterna.tiva de estrutura, como a

criação de unidades decentralizadas e independentes para cada setor

produtivo acarretaria custos superiores, com eventual ociosidade da-

da a rigidez dos recursos instalados.

Outro ponto importante a destacar é a aparente

dualidade de comando, que na prática não se verificat dessa estrutura.

Existe apenas o movimento do centro decisório em função da natureza da

tarefa que se executa, fato previsível e previsto nas regre.b formais

da organização, que estabelecem as situações e compet€incias específi-
cas.

Embora diga-se, por vezes, que esse tipo de e8-

tru tura favoreça a maior participaç ão dos indi vf duos membr-o s, promove!}.

do maior comprometimento e responsabilidade, não vemos justificativa

para tal hipótese nos aspectos diferenciais desse modelo com relação f1.

uma estrutura clássica ou convencional. Resumindo as considerações de

J)avis e Lawrence (57), podemos dizer que a organização matricial surge

devido a press5es externas centradas em focos internos diversos (pro-

dução, projetos, ma rke tdng , por exemplo), ou a pressões internas deman

dando a.lta capacidade de processamento de informações (no caso aprese!'.!,

tado, as ligações entre os setor-e e produ tivos e as demai s unidades de
apoio), ou a press5cs internas por recursos escassos, ou seja, por cri
térios de efici~ncia.



9.4- Conclusões

Confrontando estas considerações com nossas co~

clusões sobre as propostas contingencialistas, notamos que a estrutura

matricial representa um caso em que a incerteza na previsio da tarefa

(encomendas diversificadas imprevistas) faz com 'que o nível superior

delegue à unidade operacional o poder para criar alternativas de solu-

ção (solicitação direta dos diversos serviços de apoio) nü momento em

que julgar necessário, agilizando o processo, otimizando a utilização

de recursos escassos, mas perdendo o controle parcial sobre o processo,

ainda que mantendo o controle do resultado. Estes são fatores f'undame n-,

tais e contradit6rios para a organizaçio que se orienta por crit~rios
de ef í cí.êncí.ae eficácia.

Essas argumentacões conduzem a outras, em desdo. -
bramentonatural. Na medida em que o volume das tarefas justifique ec~

nomicamente a criação de unidades de apoio decentralizadas e indepen _

dentes de uma unidade funcional, sendo diretamente dependentes das re~

pectivas unidades produtivas operando dentro de economias de escala,

nio há mais razão para que se mantenha a estrutura matricial e sua ap~

rente dualidade, com perda do controle pa~cial no processo; volta-se,

nessa situaç ão , a uma forma recorrente da estrutura clássica ou conve!!,

ciona1, ou seja, a estrutura decentralizada por função.
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Parte Irl: Mudanças Estruturais Causadas E~r Pressões Internas

1. Introdução

No início deste trabalho, conceituamos organiz~
-çao como um arranjo social rogido por uma ordem interna. Partimos, po!:,.

tanto, de urna categoria acabada que tem correspondência real com a em-

presa capitalista surgida nas manufaturas, que se desenvolveram do sé-

culo XVI ao século XVIII, definindo situações em que eram concentrados

numa mesma oficina trabalhadores de ofícios semelhantes ou diferentes,

sob o comando do capitalista que lhes impunha a ordem formal interna

A fábrica que se constitui com as primeiras má-

quinas no final do período manufatureiro (59) mantém a earacterística

de (;úlilétnJ.o do capiualista, que continuava a orientar ..•suas açoes por
critérios de rentabilidade do capital investido.

Para estudar as alternativas recentes que algu-
mas empresas vêm u'tí Lí.aando para reorganizar o traba Iho , ou se j a, ree.ê..

tabelecer a ordem interna, como as técnicas de enriquecimento do tFlb~

lho e grupos semi-autônomos de produçãc, desejamos relembrar o período

de formação da empresa, notando seus traços característicos pri.ncipais.

2. Parcelamento e Auto-Controle

A conoentração de trabalhadores na fábrica poss~

bilitou ao empresário exercer seu controle sobre o processo de produção

de cada trabalhador, sendo que o controle sobre o resultado já lhe era

assegurado no modelo anterior de produção, quando o capi talista ccn t.r-a-.

tava a venda de matéria prima ao tNtba1hador, que atuava em sua própr:i.a

caaa , a a compra de determinada pro<luçiioestabelocida no momento d.a rven
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da da mat~ria prima, caracterizando o sistema de produç;o denominado

"pu t t í.ng-cou.t"(60). A indisciplina que caracterizava o comportamento

do trabalhador perante os olhos do capitalista no período da manufatura,

~ combatida e praticamente eliminada na fábrica, que passa realmente a

funcionar no momento em que Arkwright consegue dominar aquela indisci-

plina, e n;o no momento de disponibilidade da m'quina, ou seja, o tear

mecanizado de Wyatt criado em 1733 (61); a f'brica se constitui cerca

de 30 anos depois do tear de Wyatt, com o tear similar de Arkwright e

sua disciplina, esta última o fator essencial a.seu surgimento.

E importante notar que a passagem da indiscipl~
na para a disciplina está indissoluvelmente ligada â mudança nas condL

ções materiais de vida do trabalhador, nos diferentes momentos h:l.stóri

cos, e a seu poder de barganha fundado na habilidade necessária à CX9-

cuç ão da '(,ctl't3fa (i8manüê:lda.l~esse sentido, o processo de depanpez-aç ão

dos segmentos sociais rurais em êxodo para as cidades e dos próprics

eegmen tos urbanos sem capi tal explica parte da mudança, que se perpe-

tua com o processo contínuo de parcelamento do trabalho que o dã rí.gen-.

te da empresa adota (62).

o parcelamento do trabalho, que começa nas menu

f'a turas (63), atende a critérios de eficiência econômica pelo aumento

do trabalho produtivo sem pausas para troca de atividades, permitindo

também a utilização de trabalhadores menos qualificados, dado que as

tarefas parceladas tornam-se de execução mais simples. Este último as-

pecto contribui para atenuar, senão eliminar, o problema da indiscipl;i.

na do trabalhador qualificado e escasso, que não , mais necessirio, 8e~

do substituído por trabalhadores bem menos qualificados provenientes
de abundante oferta de força de trabalho.
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Para a fâbrica, mais importante que a criação

da máquina, foi a criação da ordem social, estabelecendo o papel de

concepção das tarefas ao dirigente e o papel de execução aos operad~

res (64). Instaura-se na fábrica o princípio da continuidade ininter-

rupta, criando-se um órgão produtivo objetivo e impessoal, com um mov!.,

mento de conjunto que deriva das máquinas e não dos operadores; uma m~

dança contínua no pessoal não traria interrupções ao processo de traba

lho (65).

A rapidez com que até as crianças aprendiam os

novos tipos simples de trabalho nas máquinas fazia com que o trabalho

não ·fosse mais característica de um grupo particular de pessoas • .A. de-

gradação na qualidade do trabalho, permitindo o emprego crescente de

mulheres e crianças destreinados, conduzia à perda de interesse intrí!2.

torturante (66). A esse respeito, fa1ava Adam Smith:

" A compreensão da maior parte das pessoas se

forma necessariamente através de suas ocupações

ordinárias. Um homem que despende toda sua vida

na execução de algumas operações simples não

tem oportunidade de exercitar sua inteligência.

Geralmente ele se torna estúpido e ignorante

quanto se pode tornar uma criatura humana" (67).

Foi também o parcelamento das tarefas que poss!.,

. bilitou o atingimento de níveis superiores de eficiência econômica pelo

aumento no rendimento do trabalho proà.utivo) além d.e diminuir a impor-

tQnoia do trabalhador qualificado pela ficil permutabilidade dos oper~



dores necessários à produção. m evidente que essa ordem social que o

dirigente introduzia na manufatura e posteriormente na fábrica era ga-

rantida externamente por um Estado e sua legisLação sobre a proprieda-

dee atividade econômica, que também evoluia refletindo as idéias ê va
lores dominantes.

Na Inglaterra, por exemplo, o processo de cerc~

mento legalizado das terras, definindo novos e poucos proprietários r~

raia, .obedecia a uma tendência manifesta desde o século XVI que se tor

nou mais forte durante o século XVIII e XIX quando o Parlamento aprovou

maciçamente a ampliação no tamanho daspropriedad.es rurais e a conse _

quent~ concentração no número de proprietários (68). Tal medida viabili

zou a aI ta rentabilidade da atividades rural pare, os proprietários e

.grandes arrendatários que introduziam o trabalho assalariado no campo.

Tal processo no campo é fundame.ntal para o con-

texto urbano porque 08 homens anteriormente ligados à terra e dela des

pojados pelos cercamentos ficavam disponíveis para o t~abalho aEsala-

riado no campo e, principalmente, para fluir em direção às ciã~de6, da

da a baixa absorção de mão de obra rural, compondo oferta abundonte de

trabalho não qualificado, exatamente o tipo de trabalho que o parcela-

mento de tarefas nas emergentes fábr:i.casnecessitava.

Qua.ndo o processo de cercamento consumou-se em

torno de 1832 (69), as fábricas já podiam contar com enorme oferta de

trabalhadores deslocados da terra e descendentes daqueles, filhos nasci

dos miseráveis de pais que fOram tornados miseráveis por aquele proce~
EO·

Seguindo seus trajetos históricos determinados

por suas características culturais e econômicas, a França e po ener ío r.;
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mente os Estados Unidos da América também formaram suas fábricas, ou

mais exatamente, institucionalizaram a organização empresarial assegu-

l'ando ao proprietário os 3 direitos naturais de "USUS, fructus e

abusus" (10),ou seja, o que hoje se entende na empresa como os direi-

tos de gerir, repartir o resultado econômico e decidir sobre a orien-

tação estratégica, mudança e até cessação da atividade.

Destas considerações, desejamos reter fUndamen-

talmente a noção de que a ordem social que surge na manufatura e em seu

modelo acabado que é a organização empresarial, decorre tanto da legi~

lação nacional sobre essa instituição como das legislações anteriores

que condicionam seu surgimento, favorecendo determinações econÔmicas,

como no caso dos cercamentos ingleses.

Ao nível de seu funcionamento interno, o modelo

empresarial inicial que é a fábrica adota. uma divisão do trabalho que

permite o emprego de mão de obra não qualificada, tornada abundante por

um processo legal anterior e concomitante. Por ser abundante, tal mão

de obra submete-se à ordem social desejada pelo d:irigente pelo fato de

não poder agir de outra forma~ tomando por premissa o desejo de sobre-

viver. Pode-se dizer, sem receio de exagerar, que o trabalho concebido

para ser realizado por pessoas sem instrução, sem algum preparo, aprese~

ta em si pouca variação e complexidade; subdividindo-se ainda esse tra

balho em tarefas bem mais curtas, simples e infinitamente repetitivas

para atender critérios de efici~ncia interna, contribui-se ainda mais

para tornar menos apto o operador, retomando as considerações de Adm

Smith apresentadas anteriormente. Trabalhando na fábrica inglesa do sé

culo XIX, o operador perde o controle sobre o produto final, sobre o

processo de trabalho e sobre o resultado econÔmico de seu trabalho.
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Para melhor compreender a noção de ordem social,

utilizada noin:ício deste trabalho e retomada na exposição anterior, P2.

demos apresentar algumas noções básicas da sociologia estruturalista de

Max Weber que podem nos auxiliar na identificação de fenÔmenos relevan-

tes a essa análise.

3. Poder, Dominação e Legitimidade

Para Weber, pod.er significa a probabilidade de

"A" impor sua vontade em uma relação social, ainda que contra toda re-

sistência que possa surgir, qualquer que seja o fundamento dessa prob~

bilidade (TI). Sendo esta noção bastante ampla, desenvolve aquele autor

um conceito mais preciso a que denomina dominação.

A dominação reflete a probabilidade de encontrar

.'obediência a uma dada ordem de determí.nado con t.eúdo entre certas pesso-

as. A introdução da noção de ordem, ou mandato, previamente existente

para caracterizar a dóminação pressupSe o conhecimento antecipado do

gênero e conteúdo da relação social que se pretende estabelecer, conhe-

cimento que se representa abstratamente nessa ordem ou mandato.

Na manufatura, na fábrica, na organização empr~

sarial, portanto, realiza-se uma associação de dominação (72), dado que.

os indivíduos membros ficam submetidos a relações de d.ominação de deter

minado conteúdo ou mandato explicitável, por definição, em preceitos ou

m'ximas (73). Englobando a noção inicial, pode-se dizer que a dominação

significa o poder segundo um mandato conhecido e explícito; em nosso en

tendimento, a idéia fundamental dentro do conceito de dominação conti-

nua a ser a idéia de poder, ou seja, a prevalência da vontade de "A" 89,.

bre "B" numa relação social. A existência do mandato conhecid.o é apenas
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-um caso particular que nao altera os traços essenciais do conceito.

Mas para o estudo das organizações formais, o conceito de dominação é

bastante útil e preciso, dado que traz em si o conceito de ordem ou

mandato observado desde a manufatura, e que no sistema político mais am

pIo se estabelece na forma de direito (74), incidindo em situações in-

tern.as e externas â empresa,expresso na legislação existente.

Desenvolvendo a noçao de estabilidade de uma re

lação de dominação, chega-se ao conceito de legitimidadb. Uma ordem cum

prida por motivos meramente racionais é menos estável que uma ordem cum

prida por padrões de costume, que é menos estável que uma ordem cumpri-

da por ser percebida como um dever por quem a cumpre.

A legitimidade é a característica de uma relação

de dominação quando o dominado sente ou percebe a ordem dessa relação

como um dever de cumIlrimento, segundo vários gêneros ou bases de susten

tação. Pelo fato de ser aceita voluntariamente, a dominação legítima

tende a ser mais estável que a não legítima, dado que a primeira repou-

sa na vontade própria do dominado •

.Weber concebeu algumas categorias básicas pelas

quais se pudesse dar a legitimidade de uma ordem (75)'
l~) O dominado pode reconhecer a legitimidade se

gundo os sentimentos e emoçoes favoráveis que a

ordem lhe desperte;

20) A legitimidade pode ocorrer quando o domina-

do reconhece na ordem valores fundamentais para

sua condu ta;

3~) Outra base de legitimidade podem ser as cren
ç as r-eLígã oaae t
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4°) A legitimidade pode ainda ocorrer quando o

dóminado percebe consequ@ncias desejadas externas

à ordem, e que provêm do cumprimento dessa ordem.

Para todo conteúdo subjetivo de uma ordem é ainda

possível que a relação seja prevista expressamente por um regramento que

se imp5e para a associação dedominaçio;no caso de se representar essa

associação pelo todo de um Estado, esse regramento será a lei, expressão

abstrata das relaç5es de dominaçio.

Tanto ao nível de um Estado pOlítico como ao ní-

.vel mais específico de uma empresa ou organização formal, a domí.naç âo

enquanto intenção está manifesta nas regras formais. De acordo com o con

teúdo dessas regras e de sua interpretaçio pelas pessoas errvo Lv í.da s, po-.

de ocorrer a manifestação de legitimidade, segundo as bases enunciadas

ou outras, dependendo do crit~rio de identificaçio que se adote. Note-se

bem que a legalidade, ou seja, a existência de regras formais de compor-

tamento ao nível do Estado pOlítico, pode produzir a legitimidade segun-

do a percepção de seu conteúdo pelos dominados; mas esta é apenas uma

poesibilidade, válida para o Estado político e para a organi.zação formal.

Retomando as consideraç5es de Weber, devemos aten

tal'para o fato de que a legalidade é uma característica formal, externa

portanto, da relação de dominaçio, enquanto que os crit~rios de emotivi
-dade, racionalidade, trad.icionalismos, de crenças e valores sao expres-

sões intrínsecas da relação de dominação que se produzem no indi~~duo

pela sua percepção do conteúdo dessa re1açio, pQdendo daí surgir o sen-

timento de legitimidade.
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Tratado inicialmente por V/eber para explicar e

caracterizar certas relações de dominação mais estáveis, o conceito de

legitimidade é também considerado por vários outros autores mais recen

tes de maneira semelhante à inicial.

Segundo Duverger (16), a dominação, que é também

um fen8meno pSico16gico, é legítima quando seuconte~do é visto pelo do

minado como bom, válido em si, obtendo obedi~ncia imediata, natural e

~spontânea. Assim sendo, a manifestaçio de legitimidade depende das ide

ologias, mitos e valores de uma sociedade que afetam e compõe o quadro

de refer~ncia individual em cada relação de dominação. Naturalmente, P2,.

de ocorrer também o caso em que não se manifeste a legitimidade mas a

dominação também ocorra; nesta situação, a dominação se impõe como re-

sultado da impotência do dominado em resistir à sua pressão, obedecendo

por não poder materialmente agir de outra maneira, caracterizando uma

domí nação de fato (17), não legítima. Assim é que um operário pode não

ser obrigado a trabalhar em uma empresa; mas sua opção pode ser a de

morrer de fome, fato que o leva a submeter-se à ordem social da empresa,

por exemplo (18).
Buckley (79) também retoma as noçoes webe r-â ana s

iniciais mantendo coerência concei tua1. Segundo Buckley, o comportame!2.

to individual numa relação social pode se efetivar contra a vontade do

ator ou com o consetimento deste, baseado em algum princípio de legiti

midade. Heste ~ltimo caso, a legitimidade se produz pela manifestação

de um comprometimento emotivo ou de perspectivas comuns às partes.

Neste trabalho pensamos que o conceito de leg~

timidade é essencial para a compreensão dos fenÔmenos que se prccessam

nas organizações formais e mais amplamente no todo de uma sociedade. E

importante para eornpreendermos porque determinadas pessoas se submetem
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a determinadas relações de dominação e porque determinadas relações de

dominação se perpetuam no tempo, enquanto que outras desaparecem na de

sobediAncia e no conflito social deflagrado.

Entendemos que o tratamento atual do conceito de

poder e dominação completa-se com a noção original de legitimidade, fo~

mando um todo que pode explicar a coerção, o consentimento voluntário,

a dominação de fato, o conflito social latente e o óonflito social de-

flagrad09 fenÔmenos essenciais tanto para a perman~ncia como para a mu

dança da ordem social.

Enriquez (80) argumenta que urna relação de domi
-naçao, ou poder, realiza-se basicamente pela existência de pelo menos

uma das duas fontes: a posse que o dominante apresenta dos meios de S8.n

ção da relação, ou a legitimidade que o dominado atribui à relação. Não

Pressindindo da legitimidade, a relaç;o ~ automaticamente assim~trica:

"A" impõe sua vontade exigindo determinado comportamento de "B", que 2.

bedece discordando, e só o faz por temer .9.S consequências repressivas

de "A". Por essa razão, acrescenta Enriquez~ a continuidade da relação

será mais segura se houver adesão, ou seja, caso produza~se a legitim~

dade. No limite das ponderações sobre a continuidade da relação, liA" d~

seja que sua dominação seja considerada legítima, quando então não pr~

cisará possuir nem acionar seus meios de coerção. No limite das ponder~

ções econômicas, pensamos, "Ali cogita em favorecer a legitimidade da r~

laçio em que ~ dominante, acionando mecanismos que, por exemplo, propa-

guem sua ideologia dominante, a partir do porrt o em que lhe seja mais con

veniente tal açio do que continuar a ostentar e utilizar os meios de co

ação real. Pelo argumento da manu tenção e con tinui dade econômica, conco!,_

damos com EnriquGzem que todo poder, segundo a visão do dominante, se

deseja legítimo perante o dominado.
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Resumindo nossas considerações até aqui, notamos

que as bases possíveis para a ocorrência de legitimidade numa relação

de dominação repousam no quadro receptivo do dominado, composto por suas

percepções,conhecimentos, crenças, emoções e valores. Entendemos que é

praticamente impossível trabalhar essas categorias separadamente; o que

o ator percebe é afetado inicialmente pelo que este deseja perceber, e

a realidade que apreende é percebida e interpretada segundo sua concep-

ção ideológica do mundo.

Quando um ator julga legítima uma ordem dadas as

suas consequências materiais externas que adv~m da obediência, esse jul.

gamento é afetado pelos valores que esse ator atr-Lbuf àquelas consequé~

cias (dinheiro, por exemplo) mesmo que sejam simbólicas (prestígio, por

exemplo). Quando um funcionário, na visão weberiana, entende sel' de sua

obrigação o cumprimento de horários na organ~zação e sua dedioação no

trabalho, tal aceitação de legitimidade repousa em suas convicções so-

bre o valor do trabalho, da disciplina, etc.

Isto pO:Jto, convém condensarmos as categorias

essenciais desta anilise. A legitimidade atribuída pelo ator dominado

à relação significa que este avalia positivamente o conteúdo dessa re-

lação, produzindo-se atitude favorável a seu cumprimento. Desta forma,

a característica fundamental de uma ordem legítima é que seu cumprimen

to é induzido pela valoração positiva de seu conteúdo~ seja material

ou simbólico. Inversamente, a.dominação não legítima caracteriza--se p~

la valoração negativa que o ator dominado atri.bui às conaequênc í aa de

seu descumprimento. Na dominação legítima, o dominado adere à relação

pela atração de seu conteúdo e/ou consequªncia.s; na dominação não leg;f.

tima, o dominado adere pela repulsa às consequências do seu descumpri-

mento, repulsa superior ao desagrado quo o própr:i.oconteúdo da l'Glação

possa trazer. Nesse sentido, quando um funcionário obedece à uma relação
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na organização realizando uma tarefa cujo conteúdo lhe agrade e cujo

cumprimento seja coerente com seus valores sobre o trabalho e sua re-

tribuição, ou cujo cumprimento signifique respeito avaliado como devi

do à pessoa do dominante, .ou cujas conaequênc í as ma ter-í.a í s e/ou simb2.

Bcas sejam avaliadas positivamente, podemos dizer que esta é uma do-

minação legítima. Inversamente, quando um funcionário obedece à uma

relação apenas em razão do desagrade> queadyiria do descumprimento (d~

missão, por exemplo), podemos dizer que esta é uma domf.naçâo não legí-

tima. Nesse sentido, quando um ser humano é levado a trabalhar numa or

ganização e aceita sua ordem formal interna, pode estar configurando em

cada relação rêal uma dominação legítima ou não. A submissão à ordem

formal não significa necessariamente atribuição de legitimidade a ela,

podendo advir da falta de escolha ou da falta de capacidade real para

Retomando e ordenando as bases de legitimidade

propostas por Weber, podemos identificar os aspectos comuns e tentar

agrupá-las segundo 2 grupos básicos. A primeira categoria seria a caris

mática, que reflete a predominância de um critério emocional de entre

ga afetiva, divinização incluindo religiosidade, ou amor. A categoria

seguinte seria a ideológica-valorativa, englobando os critérios simbó-

licos e materiais de recompensa e punição, percebidos em função dos va-

lores do ator, adquiridos por tradição e modificados pela experiência

pessoal de vida.

Sempre considerando a possibilidade da dominação

de fato, ilegítima, o coneito de legitimidade ser~ importante para ex~

plicar algumas transformações que se processam recentemente nas formas

b'sicas de organizaçio do trabalho, dado que permitir' a an~lise da il~

gitimidade contida pela dominaç;o de fato, que nio afIora em conflito

deflagrado mas permanece ao nível da tensão latente.
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Antes de passarmos diretamente ao exame dessas

formas novas de organização do trabalho, gostaríamos de fazer algumas

ressalvas ã maneira pela qual alguns autores tratam, por vezes, o con-

ceito de legitimidade, enfraquecendo sua configuração inicial. Para

ser útil ã análise, entendemos que esse conceito deva permanecer ini-

cialmente de caráter psicol6gico dado que refletirá a posição individ~

aI do ator em sua essência, e não apenas a apar~ncia da relação social.

Caso tratássemos a legitimida~e pela simples observação de continuidade.

de alguma relação, não estaríamos aptos a estudar através desse concei

to o conflito latente, não deflagrado, dado que este n;o seria detect~

do ao nível aparente das relações sociais. Sendo nossa opção pessoal

esse tratamento estrito, ê relevante mencionar que o próprio Waber em

alguns momentos posteriores ã apresentação do conceito, tratou-o prat!,.

camente de maneira mais ampla que a concepção inicial, como por exemplo

na análise da revolução alemã de 1918, quando o quesHonamento da legi-

timidade é apurado pela existência da própria revolução; essa análise

pressupõe a continuidade como reflexo da existência de legitimidade (81),

o que, a 110SS0 ver, é insuficiente. De outro modo, Duverger (82) anali-

sa o períOdo entre a revolução francesa e o início do século XX segundo

a legitimidade que cada parte, monárquica ou democrática, atribuia ao

sistema pOl:ftico, resumindo sua análise ao aspecto formal, abstrato e

externo das relações sociais, não evoluindo até a análise real dos fa-.

tos que, a nosso entender, ê o essencial da questão.

A esse respeito, ~ importante ainda notar que a

legalidade tratada como tipo possível de legoitimidade por Waber não é

assim entendida por nós. Entendemos que a legalidade é apenas li tnan í f'e s

tação normativa externa. do que se pretende que seja a relação de domin.!!,

ção. Mas a realização ou não da lag! timidade não se liga. a essa forma,
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mas a seu conteúdo, segundo as bases carismática ou ideológica-valora-
tiva.

Para todo ser humano, em qualquer época que se

analise, a atribuição de legitimidade será consequência da relação de

que faz parte, em cada momento diferente, não bastando que se analise

a forma de previsão (regras) que a sugere.Nesse sentido, pode ser que

uma ordem do rei seja entendida como ilegítima por um partidário do

sistema, assim como o moriarquista possa compreender como legítima certa

ordem de um democrata em posição dominante. O essencial, insistimos, é

a análise de cada relação, cujos aspectos se renovam no tempo, assim

como se renova o quadro de refer~ncias individual, fazendo com que o

ator modifique seu, julgamento sobre a legitimidade.

A análise que se limi~a à forma da relação, se-

ja um sistema político de Estado, seja um regramento interno de organi

zaçao formal, empobrece o próprio un í.ve r-so de análise, fazendo preval~

cer a parência da forma sobre a essência do fenômeno, tal como ocorre

na ciência do Direito, onde ° termo legitimidade foi absorvjdo pela nc-

çao de legalidade. Nossa preocupação fundamental neste pento é o ho-
mem como unidade de análise, sua concordância ou rejeição, seu desenvol

"vimento ou castração, sua felicidade ou angústia; daí nossa insistência

para esses aspectos de enfraquecimento do corceito de legitimidade, que

será útil apenas se considerado como fenômeno psico-social, entendemos,

e observado por instrumentos coerentes com sua essência, e não pela ob-

servação mera e simples de perfis de continuidade ou ruptura das rela-
ç6es de dominaçioo
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4. Mudanças Organizacionais Recentes

Durante os anos de 1950, pesquisadores do Insti-

tuto Tavistock de Londres estudaram os efeitos e causas de mudanças na

organização do trabalho em uma mina de carvão. No modelo pr-í.mí. tivo de

organização, os mineiros trabalhavam em pequenos grupos, onde os mem

bros eram auto-selecionados, operando ferramentas manuais com grande

disp~ndio de energia humana, caracterizando uma situação em que o desem

p~nho dependia do conhecimento pessoal da mina e das condiç5es de tra-

balho. Os membros do grupo possuiam conhecimento para realizar indistin

tamente todas as atividades que compunham a tarefa de extração do car-

vão; esea equipe trabalhava sem supervisão direta externa, sendo paga

como uma única unidade de trabalho.

Atendendo à vontade de aumentar o rít~o de prod~

ção, foi' introduzido um novo método de tl~abalho com tecflo},vi5'ia pa::ccial-

mente mecanizada operando num sistem~ de galerias (83). A or-ganí.z aç ão

do trabalho adotada para operar essa nova tecnologia caracterizava ba-

sicamente sete atividades para realizar a tarefa global de preparar a

área de extra.ção, remover o minério e avançar o equipamento e as pass~

gens. Nesse modelo, cada atividade era realizada por pequeno grupo es-

pecializado, não havendo rotatividade de trabalho entre os grupos. A

coordenação entre eles era realizada pela administração da mina. Mas a

produtividade obtida com essa nova organização do trabalho não atingia

os indices esperados pela administração,manifestando ainda indicadores

insatisfatórios de absenteísmo. Pesquisadores do Instituto Tavistock, en

tão, propuseram nova orga.nização do tI'abalho para a mesma tecnologia

semj.-mecanizada, respei tando traços da forma primi tiva de tr-aba Iho , Vol.

tou-se ao pagamento do grupo como um todo atribuindo-lhe meta global de

produção; esse grupo deveria se compor de outros pequenos agrupamentos,
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anter-ío rmente expe c í aIiza.dos por atividade, onde haveria a possi bi lid!'!,.

de de intercambiartrábalha,iores, permi tindo a variação de atividade a

tribuída. ao indivíduo e a composição espontânea dos agrupamentos no in

terior do grupo global. Conseguindo reunir as características da forma

primitiva de organização do trabalho com a tecnológia de operaç3es da

forma moderna, esta composição permitiu aumento de produtividade em

torno de 20% com relação à forma imed.iatamente anterior, o absenteísmo

caindo de 20% ·para 8%.
A partir daquelas experiências, os pesquisado...;

res d.oInstituto Tavistock teorizaram o que hoje se conhece como o "en

foque socio-técnico" e "grupos semi-autônomos de trabalho". As idéias

contidas nas formulaç3es do sistema socio-técnico, apresentadas no fi-

nal dos anos 1950, permitiram ap'l ío aç Ses amplas a partir de 1964, qUB!!.-

ra desenvolver a participação direta das bases na aQministração do tra

balho. ° noruegues Einar Thorsrud solicitou a colaboração de Fred Eme

ry e Eric Trist do Insti tuto 'l'aví st.ock e :i.rr.plantaram-se3 pr-ojetos t o

programa se desenvolveu naquele país até 19'70, r-eaLí.zando-iae de mane!.

ra semelhante na Suécia 11 partir daquele ano, incidindo também em ou -

tr-os países industrializados (84).

4.1- Proposições Básicas do Modelo Socio-Técnico.

Em termos operacionais e resumidos, o enfoQ..ue

socio-técnico concebe a organização como um sistema aberto, funcionan-

do através de um sistema de atividades, que podem ser operativas, de

ma nu tenção, ou reguladoras, segundo sua na tur-eza (85). No conjunto,

atividades internas perfazem o todo necessário à produção da tarBfa bá

aica da organização, realizando seu processo de transformação fundamen
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tal (86) atrav~s desse sistema social e t~cnico de pessoas em situaçio

de tarefa, com equipamentos e instrumentos.

Como já foi citado anteriormente, as atividades

operativas sao .aquelas que diretamente contribuem no processo de tran!!.

formação fundamental nas fases conversão e colocação. As ativid.ades de

manutefllçãoabastecem as demais nos recursos necessários; as atividades

reguladoras relacionam todas asatividades internas da organização.

Mais recentemente, ao n~vel prático do sistema

socio-técnico, Emery sugere a observância de alguns critérios (87) pa-

ra a concepção de tarefas:

a) Variabilidade; propõe aquele autor que deva

existir urna variedade ideal nas atividades que caracterizam o trabalho

de um operador. Um trabalho repetitivo, com pouea variação~ pode tra-

zer aborrecimento e fadiga, enquanto que um traba.lho excessivamente va

riado pode dificultar a performance do operador pela complexidade. O

ideal ~ que as atividades variem demandando alternadamente a utilização

de diferentes capacidades físicas e mentais do operador.

b) ~ntificaxão ele Resultado; o trabalho do op~

rador deve se caracterizar por atividades naturalmente interligadas, que
contribuam em SU2. sequê ncã a para a r-eaLâ zaç ão da tarefa do posto. No to

do da tarefa, o trabalho realizado deve permitir ao operador a iu.entifi

caçio do resultado de seu esforço e seu ~ignificado social.

c) Campo de Autonomia; é aconselhável que o ope-

rador disponha de autonomia no trabalho para realizar o coritrole de seus

resultados, al~m de atividades de preparação à atividade básica do pos-

to. Ao nível da formalização de procedimentos, espera-se que () t r-aba Lho

seja previsto em regras numlimi te mínimo para não deixar desor í ent.ado

o operador; al~m desse ponto, deve-se deixar a margem de manobra para

o operador.
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d) Colaboração do Grupo Social; segundo Emery,

a ma í.orí.a dos seres humanos prefere o trabalho em grupo ao trabalho in

dividual dada a poss:ibilidade de relacionamento social. Atuando em gr~

po, ~ indivíduo pode ser reconhecido por seus colegas atrav~s de seu

trabalho e nãosim:plesmentepelas atividades fora da organizaçã.o; tal

fato favorece o estabelecimento de laços de ami~ade e de apoio tanto

no plano psíqUico como no plano profissional. Nas tarefas realizadas

-por grupos semi-autônomos, a possibilidade de escolha espontânea do

grupo é essencial para favorecer essa colaboração grupal.

e) Aprendizado e Desenvolvimento Profissional;

é desej'vel que exista possibilidade de aprendizado contínuo no traba-

lho, favorecendo o desenvolvimento profissional na organização. Nesse

sentido, o operador deve conhecer as possibilidades da organização para

poder estabelecer objetivos pessoais realistas e saber- o caminho para

alcançá-los.

Cristalizando na prática essas proposiç3es, os

grupos semi-autônomos de trabalho são constituídos tendo autonomia for

mal sobre os seguintes as pec toc s

Divisão do trabalho e atribuição de atividades

a cada membro;

Coordenação dos esforços individuais em suas

atividades;

- Controle de qualidade e quantidade do trabalho

executado;

Controle do respeito às regras formais;

Controle dos horários de permanência total no

t r aba Iho f
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- Determinação das pausas para descanso, refei-

çSes, ou manutenção do equipamento;

- Fornecimento de informações sobre o desempenho

.individual, influindo no sistema de promoçoes e
-remuneraçao.

Enquanto membros do grupo, todos os par t í.cá pan tes

têm o mesmo direito de dispor das informaçSes acerca dad tranEações en-

tre o grupo e as demais unidades da organização e fora dela. Mas o gru-

po mantém sua característica de semi-autonomia não tendo poder formal

para decidir sobre questSes como as características técnicas do equipa-

mento, fixaçio de objetivos de produção a médio e longo prazos, além dos

aspectos centrais clássicos na empresa como a distribuição do valor cri

Bdo, pOlítica de investimento, etc.

Em uma forma tradicional de organização, as ati-

vidades de coordenação e controle s~o centralizadas pelo superior hierá~

quico, que decide sobre as atividades 5.ndiv í.dua í s (fi€:;ura1).

chefe de seçao

chefe d.e setor

operadores

atividades

figura 1.
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No grupo semi-autônomo, a tarefa é atribuída pelo

chefe de. seção, por exemplo, diretamente ao próprio grupo, que decide

internamente sobre a divisão do trabalho e atribuição das atividades in
dividuais (figura 2).

o chefe de seçao

[ operadores

tarefa

figura 2.

Paralelamente aos estudos ingleses no Instituto

Tavistock, Frederick Herzberg desenvolveu pesquisas nos EUA, populari-

zando seus resultados a partir de 1960, propondo uma técnica de elabo-

ração de tarefas denominada enriquecimento do trabalho, com aplicações
práticas desde 1964 nos EUA e Europa ocidentalo

As pesquisas de Eerzberg (88) trazem como resul

tado a proposição de que os fatores causadores de satisfação no trabalho

sio diferentes em natureza daqueles que causam a insatisfação. Os pri-

meiros estão relacionados com a natureza do próprio trabalho, enquanto

que os outros relacionam-se com as condições em que esse trabalho é re

alizado. Disto decorre que a inexistência dos fatores que causam a in-

satisfação não assegura a ocorrência da satisfação no trabalho.
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Ordenando seus resultados, Herzberg classifi_

cou em um grupo os fatores que denominou condicionantes (89), cuja p~

sição favorável apenas impediria a imediata incatisfação do operador.
Os principais desses fatores são:

Salário;

Condiç5es materiais de realização da tarefa;

Controle técnico da tarefa;

Relações de trabalho com superiores, pares e
subordinados;

- Política percebida da empresa.

Em complementação, os fatores motivantes são a-

queles que realmente favorecem o sentimento de satisfação no trabalho,

influindo no comportamento do operador. Os principais destes fatores
são:

- Identidade entre centros de interesse do o~e-

rador e natureza do trabalho;

- Utilização no trabalho das capacidades pessoais
do operador;

- Reconhecimento da empresa acerca das capacida-
des pessoais do operador;

- Possibilidade de desenvolvimento profissional
na empresa.

No conjunto, todos os fatores apresentados agem

de modo interligado; o salárj.o, por exemplo, pode favorecer a satisfação

do operador no momento de um aumento, mas apenas durante o tempo em que
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esse impacto favorável é absorvido, após o que o salário deixa de re-

~resentar fator motivante. Neste caso, é o aumento no sa~~ioque traz

o impacto favorável ~ nio o próprio 8al'rio.

Numa de suas primeiras aplicações práticas,

Herzberg desenvolveu um programa de enriquecimento do trabalho para o

setor de técnicos de laboratóxio na Imperial Chemical Industries Ltd

(90).
A tarefa daqueles técnicos de laboratório consis

tia na realização de experiências programadas, concebidas por pesquisa-

dores da.empresa que não lhes deixavam alguma iniciativa. A média de i-

dade dos técnicos~ra razoavelmente elevada; parte deles havia atingido

o salário máximo na carreira e não havia possibilidades de ocorrer tran~

posições de carreiras correlatas, pois estas exigiam formação técnica

b~sta~te superior. Nesse contexto, OR t~cnicos de laboratório se sentia~

frustrados por não poderem utilizar plénamente seu conhecimento e expe-

r-í.êncda profissionais dada a postura fechada dos pesquisadores. Além dis

so, não viam qualquer possibilidade de promoção profissional ou mudança.

Analisando aquela situação, Herzberg e seus cola-

boradores implantaram as seguintes mudanças:

Os técnicos teriam a responsabilidade de produ-

zir um relatório final para todo projeto de pesquisa que realizassem,

sem necessidade de obter aprovação ou verificação do supervisor; o pl!!

nejamento de cada pesquisa deveria contar com a participação dos téc-

nicos envolvidos na execução posterior.

Com relação aos m~todos de realizaçio de pes-

quisa, os técnicos poderiam seguir suas próprias idéias, mesmo quando

fossem diferentes das id~ias do supervisor, descrevendo-as no relat6-

rio final.
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Foi confiado aos técnicos o poder formal para

decidir sobre a demanda de materiais necessários às pesquisas, bem

como dos serviços de manutenção do equipamento de trabalho. Aos téc-

nicos mais experientes foi atribuída a tarefa de formar os mais jovens,

recrutar novos integrantes e avaliar o trabalho da equipe.

Depois de 6 meses de funcionamento nesse novo

sistema, a qualidade das pesquisas melhorou sensivelmente, sendo alguns

relatórios dos técnicos equiparáveis em qualidade aos dos pesquisado _

res. A implantação do programa de treinamento interno produziu os e:fei-

tos desejados e ainda possibilitou a criação posterior de um programa

para os técnicos mais experientes que permitiu sua equiparação aos erl-

genheiros químicos.

4.3- Síntese das Pro'Oostas In,glesas e Norte-Americ:mas

Além do enriquecimento do trabalho e dos grupos

semi-aut8nomos, podemos identificar outras formas de reestruturação de

tarefas que vêm sendo também utilizadas. A rotação de tarefas, pOI' e _

xemplo, é uma técnica consistindo em alternar a ativldade do operador

em postos diferentes de trabalho, para promover maior variedade de ocu-

pação. Numa organização bancária, por exemplo, a aplicação de tal técni

ca permitiu que o trabalho diário de um operador fosse assim de:finido
(91),

3 horas de trabalho no setor de contabilidade;

3 horas de trabalho em cadastro e carteira;

1,5 horas de trabalho nos fichários;

0,5 hora de trabalho em transferências.
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A adoção de tal mpdida fez diminuir a monotonia,

.criou uma poli va Lê nci a útil em caso de ausências ao trabalho e permi-

tiu um caminho para a promoção dos operadores de serviço. A dificu1da

de maior na implantação dessa t~cnicaest' no treinamento necess1rio ao

desempenho das diferentes atividades.

Outra técnica amplamente utilizada recentemente

é a ampliação do trabalho, ou seja, a atribuição ao mesmo posto de tra-

balho de diferentes atividades interligadas. Numa sequência de linha

de montagem, por exemplo, a tarefa de um operador pode ser ampliada i~

corporand.o-se à atividade inicial outras 3, atribuídas anteriormente a

3 operadores diferentes. Neste caso, o oiclo da tarefa ampliada pode

ser quadruplicado, diminuindo a monotonia causada por uma tarefa simples,

r'pida e repetitiva.

fundas que as anteriormente apresentadas, o enriquecimento do trabalho

apresenta duas características fundament.ais: propõe um ganho de autono-

mia, ou poder formal, para o operador com relação à inicia Uva e con tr2.,

la de seu trabalho; além disso, propõe a realização de atividades que

demandem habilidades adicionais, t~cnicas ou de supervisão, colaboran-

do para a melhoria na classificação do posto de trabalho e, em conse -

quência, do salário.

Podemos dizer que o grupo semi-autônomo de tra-

ba1ho redne características das 3 t~cnicas acima apresentadas e mais

seus traços típicos exclusivos, ou seja, a concepção inicial do traba-

lho para um grupo e a auto-organização desse grupo de trabalho. Podemos

notar a superposição dessas técnicas numa situação real onde essas medi

das foram aplicadas sucessivamonte.
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Numa empresa francesa, em 1969, havia 7 linhas
para a montagem da suspensão dianteira de automóveis, cada linha em-

pregando de 20 a 25 operadores ao longo de 45 metros. O tempo médio

de cicIa. de tarefa para cada posto era de 20 segundos, intervalo em que

a linha movimentava-,se em 1 metro na sequência de produção. A mentagem

cempleta de um conjunto. envolvia 69 eperações sebre 54 peças; cada ep~

rador não.poderia se afastar da linha por mais de 1 minuto. seb risco

de atrasar toda a produção (92).

Em 1972, saindo de.um períede crítico de greves,

a direção. da empresa implanteu uma nova linha de tarefas ampliadas e

enriquecidas. O tempo de ciclo. passou para 15 minutos, cada eperador

mentando completamente um conjunto, deslecando-se ao longo da linha de

montagem, como que em retação de postes. Nessa nova linha, cada opera-

dor realizava as 69 ope r-açôe s caracterizando a ampliação do trabalho.

Além disso, o eperador efetuava também 22 eperações suplementares envoi

vendo preparação, retoques e despacho do conjunto montado, realizando

também c contro~e de qualidade, caracterizando o enriquecimento de tr~

balhe. A carga total de traba.lho dos operadores foi fixada em 30 con-

juntos por dia, dispondo-se de 45 minutos de flexibil:i.dade durante e p~

ríede de trabalho de 8 horass com o que poderia o operador fazer variar

seu ritmo, dec í d.í a- sobre pausas e controlar a produção. Cem essa nova

organização. de trabalho, a produtividade aumentou em 20%, havendo um

ganho de 6fo na utilização dos supervisores. O enriquecimento do traba-

lho possibilitou também o ganho de um ponte na classificação de posto
dos eperadores.

Em jU::lho da 1973, apreveitando e lançamento de

um novo medelo de automóvel, foi implantada uma unidade de produção

para eperar através de grupo e semi-autônomos. Atuando em módulos de 8

pessoas em rotação sobre postos fixos, o grupo. poderia se erganizar
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como quisesse, desde que assegurasse o nível de producão estabelecido

externamente bem como o padrão de qualidade. O resul tado dessa nova

forma foi amplamente satisfatório; os operadores preferiram expressa-

mente tal arranjo, a produtividade aumentou em 20cf, e as relaçõesen -

treoperadores e supervisores melhoraram sensivelmente.

4.4- Confli to Social. e Novas Formas de Organiz,ação do Trabalho

Analisando as pr~ticas administrativas dos pai

ses desenvolvidos ocidentais, partindo do início deste século até os

dias atuais, nota-se a adoção de técnicas de parcelamento profundo da

tarefa e perda de autonomia para os trabalhadores, como mencionamos

anteriormente. Considerando o comportamento dos trabalhadores nesse

período, notadamente entre 1950 e 1973, observa-se que o absenteísmo

e a rotatividade àe pessoal são fenÔmenos que se reforçam nesse tempo.

Na Itália, o absenteísmo passou de 5% em 1966 para 15% em 1972; na Ale

manha, o absenteísmo passou de 4% em 1954 para 7,4% em 1971; nos EUA,
nas linhas de montagem Ford, o absenteísmo passou de 2,8% em 1960 para

5,3% em 1970 (93). A rotatividade de pessoal parece estar associada es

sencialmente ao trabalho em série; em m~dia, para as empresas norte-a-

mericanas e da Europa ocidental, obtém-se 8% de rotatividade para tra-

balhos de processo ou unit~rios, contra 35% de rotatividade nos traba-

lhos em s~rie (94) em períodos próximos a 1973.

Considerando a organização formal como institui

ção que reproduz características da sociedade em que se insere, pode-se

supor a manifostaçio das greves, nos países em que tal direito ~ reco-

nhecido, como um indicador fiel do nível de tensão social (95). Retoma~

do nossas considerações anteriores sobre dominaçio e legitimidade, pod~

se dizer que a greve significa a iJegitimidade da organização do traba-

lho manifesta pelo conflito social deflagrado; mas haver' tamb~m
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outros indicadores, como o absenteísmo e a rotatividade, que podem

refleUr a ilegitimidade da organização do trabalho a um nível de con

flito social latente, não deflagrado externamente.

Considerando apenas o conflito sooial deflagrado

na forma d.egreve, constata-se um aumento significativo desse fenOmeno

em países industrializados (tabelas I, 11 e I1r). Contrariando às hip~

tesessimp1istas,a progressão na remunera.ção daqueles assR.lariados mos

tra-se independente do nível tiegreves, significando que apenas a ex _

pansão econOmica não traz a paz social, ou seja, o crescimento econÔmi

co não resolve os problemas que traz (96).

As greves ilegais nos países escandinavos, na

França e na Alemanha Federal, o sucesso do movimento dos delegados de

r'brica na It'lia, a resitência dos sindicatos ingleses às pOlíticas

de moderação de salários evidenciam atualment0 a empresa como objeto

e lugar da negociação. Notadamente na França, em 1975, de'todos os co~

flitos de trabalho apurados peJo Ministério do Trabalho, mais de 90%
eram lOcalizados em empresas eape cf f'á caa , contra menos de 10% de mani

festações regionais ou pluri-setoriais. Nesse e em outros países, ob-

serva-se também que a greve não se reduz à simples cessação do trabalho;

as ocupações de fábrica, sequestras simbólicos de dirigentes por 1 ou

2 horas dentro da fábrica, sabotagens, manifestam também uma violência

simbólica, demonstração de força potencial, provando que él paz social

n;o , decretada por leis (97), confrontando legalidade e legitimidade

dos trabalhadores. Mesmo no Brasil, a atual revisão nas leis ê gra.nde-

mente-induzida pela força das manifestações legitimas e ilegais.
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Paissse Períodos Número do Greves por
100.000 Assalariados

França
1950 -,1954
1955 - 1959
1960 - 1964
1965 1969
1970 - J974

17,2
15,7
14,4
12,4 ()
22,0

não incJuído
valor 1963

Suécia
1950 - 1954
1955 - 1959
1960 - 1964
1965 - 1969
1970 - 1974

1,2
0,6
0,7
0,6
2,4

Reino-Unido
1950- 1954
1955 - 1959
1960 - 1964
1965 - 1969
1970 - 1974

8,0
11,4
10,8
10,0
12,4

E U A

1950 - 1954
1955 - 1959
1960 - 1964
1965 .~]9 69
1970 - 1974

9,1
6f9
6,9
5,7
6,9

Tabela lI!. Fon te s Adam e Reynaud j "Con í'Lí ta du 'I'r-ava íI et
Changement Social"; Presses 1Jniversitaires de
France, 1978; pago 210
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Consequ~ncia das pressões legítimas, dado que

manifestam a vontade dos trabalhadores, contra a legalidade vigente,

esta dltima se altera dada a impossibilidade de coagir eficazmente o

comportamento daqueles. Assim é que nas f'âbr-Lca s Fia t na Itália, a

partir de 1974, passou-se a reconhecer legalmente o poder dos sindica

tos sobre a política de investimento ~ emprego da empresa. Na Bélgica,

em 1975, passou-se a reconhecer o controle operário pela atuação dos

conselhos de empresa e comitês de segurança e higiene. Na Suécia, em

1977, os assalariados assumiram o poder de participar do processo in-

terno que decide sobre as finanças e administração geral da empresa

(98).

Mesmo no Brasil, onde as greves voltaram a ap§.

rccer em 1978 e 1979, nota-se que asreivindicações salariais vêm, por

;ue i!1cide~ do

trabalho; a proposta de inclusão de um delegado sindical atuando na

empresa é claramente um indício de extensão do campo reivindicativo,

que poderá +,ocar os aspectos centrais da empresa, a exemplo do que 0-

correu em outros países.

Notadamente nas empresas da Europa ocidental,

essas terisões sociais têm sido interpretadas pelos dirigentes como i~

dício da vontade dos trabalhadores em participar e decidir sobre que~

tões relativas ao conteúdo e ~orma do trabalho, a repartição do valor

criado e a administração global da empresa. Notadamente na França, a-,

pós o colapso nacional de 1968, as empresas passaram a estudar e impla!2.

tar novas formas de organização do trabalho, incidindo no enriQuecime!2.

to do trabalho e grupos semi-·al.ltõnomos,cujo conhe cí.men t.o já era dis:p~

nível depois de algum tempo. A necessidade induziu à adoção de tais
técnicas como uma primeira medida gue transfere pequena parte do poder
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formal ao trabalhador, tentando salvagua.rdar para a direção da empresa

os aspectos estrat~gjcos de propriedade e rentabilidade do capital. E

nesse sentido que entendemos essas novas formas de organização,como

uma primeira resposta a pressões internas à empresa, pressões que em

situações críticas ameaçam a própria sobrevivência institucional da

empresa. Essas pressões, articuladas tamb~m ao nível político do Esta-

do, fazem com que leis sejam criadas para legalizar demandas legítimas

formuladas, como na França, as leis sobre constituição e compe t.ênc í.a

do comi tê de empresa e sobre as licenças remuneradas para formação pr9..

fissional (99).

4.5- Um Caso de Implantação de Grupos Semi-Autônomos

Este caso foi por nós estudado no próprio local

em 1973. A organização t-.. ., d dera que c ao c uma una c; e 9 um grupo inter!:2~i2..

nal, com 17 fábricas em diversos países, empregando 20.000 pessoaso

Trata-se de uma indústria instalada no norte da França, onde vários pr~

dutos são fabricados a partir do fio de nylon. Na época do estudo, a em

presa empregava 8"{0 pessoas com a seguinte composição:

pessoal administrativo: 16

pessoal técnico: 84

contramestres: 82
operadores: 688

A experi~ncia de constituição de grupos semi-au

tônomos de trabalho foi iniciada em 1970 para um setor de 140 trabalha

dores.

4.5.1- Processo de Produç ão_

No setor estudado, o produto é um fio sintético

cujo processo tecnológico de produção apreserrta as seguintes fases:
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a) Recepçio; a mat~rja prima ~ recebida na forma

lÍquida. Trata-se de uma mistura de 2 produtos químicos derivados do

petróleo, a.Itame rrte elaborados por fábricas do próprio grupo.

b) Polimerizaçio; trata-se da eJiminaçio da ár,uB

livre e da água molecular, permitindo a abertura das cadeias químicas.

A reaçio constitui longas cadeias pela solda de moléculas de cada um dos

componentes recebidos. A eliminaçio da água se· faz inicialmente por e-

vaporação, depois por processos mais complexos, com eLevaç âo da tempe-

ratura e pressão. As principais variáveis do processo são controladas

em uma sala de acompanhamento.

c) Alimentação; a substância assim produzida, o

pOlímero, é d.irigida para o grupo de máquinas onde se realizam os elife

rentes processos de transformação.

a) Produção de Filamen t~.êJ recebendo o polÍmero

em estado líquido, a máquina pressiona a substância através de bombas

para que passe por uma placa horizontal dotada de furos microscópicos

de onde saem os fila~entos.

e) Resfriamento; os filamentos dotados de movi-

mento vertical descendente passam por um banho de água fria que os so-

lidifica; os filamentos reunidos e solidificados constituem o fio.

f) !!f0ngamento; o fio passa por uma série de pe..

lias com velocidades diferentes que lhe conferem um alongamento 3 ve -

zes superior a seu cumprimento inicial. Esta fase confere a elasticida

de ao fioo

g) Texturaçio; para pe rrm tir a coesâo do fio,

iniclalmente muito liso, o fio alongado é conduzido a uma câmara 8en-
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do puxado a uma velocidade menor, fato que permite sua ondulação; um

banho de vapor faz com que as rugas obtidas na superfície do fio se-

jaromantidas, qualidade necessária a seu emprego textil.

h) Bobinagem; o fio assim produzido é enrolado

cbmpondo bobinas de 5 a 6 kg sem perder Suaa características te6nicas

obtidas.

4.5.2- Antiga Forma de Orgrmização' do Trabalho

No setor de produção estudado, realizam-se as

fases a partir da terceira i~clusive_ Além daquelas, o setor realiza

ainda as at.ividades de substituição das bobinas complet.as, triagem e

controle de qualidade, embalagem e expedição do produto de acordo com

as ordens de produção.

Para esse trabalho, o setor conta com a seguinte

composição:

I Setor de Produção I
i

I I

Unidade I Unidade 11 Unida [unidade I~

o setor é chefiado por um técnico e seu auxiliar;

cada unidade apresenta 10 trabalhadores' chefiados por um contramestre;

esses trabalhadores compõem grupos de 5t que atuam sobre 5 máquinas in.-

dependentes e iguais que realizam todas as fases de transformação do

setor- Para cada grupo de 5 homens, há um que acumula o cargo de chefe

de grupo; para os 10 homens da unidade, um acumula o cargo de chefe de

unidade que relaciona-se diretamente com o coptramestre~ Cada máqujna

deve prbduzir 2 bobinas a cada 20 minutos.
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Na antigél forma de organização, o setor opera-
va da seguinte forma:

Cada trabalhador era especializado em uma das

seguintes tarefas: acoILlpanhamento da produção de filamentos, controle

de funcionamento geral da máquina, limpeza das partes de passagem do

fio, troca de bobinas, montagem das embalagens e expedição. O contra-

mestre decidia., segundo a carga diária de. trabalho, a designação de

cada operador para cada tarefa em cada máquina. Decidia também acerca

da realização de pausas para repouso, substituição de peças desgasta-

das e controle de qualidade. O setor funcionava 24 horas por dia, ha-

vendo portanto 3 turnos de trabalho.

Nesse setor, as tarefas eram julgadas como po'!;!.

co valorizantes pela própria direção da empresa, que via também como

difíceis as condições físicas de t:r.-aualhodevido à umí.d ade , caIor, ,
:L'"LU

do e posiç~es incômodas de atuação junto ~s máquinas. A maioria do pe~

soaI provinha de trabalho em minas de carvão, onde as condições de tra

balho eram ainda piores que esta.

4.5.3- Nova Forma de Organização do Trabalho

Segundo a direção da empresa, a mudança foi impla!l.

tada em 1970 tendo em conta a insuficiência de diferentes ações anterio-

res da empresa para melhorar o meio social de trabalho. Os fatos sociais

externos mostravam aspiraç~es coletivas novas, reivindicações qualitati-
r . .•.vas , condenação dos princípios e métodos tradicionais de autoridade I.

Pelas características de trabalho do setor, o or

denamento ri[';or060das atividades, o ciclo curto de certas operações, a

monotonia, a pequena utilização das capacidades individuais conduziam
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ao desinteresse dos trabalhadores, à passividade, à busca ao afastamen

to, àdegradaçio da autoridade dos contramestres que nio podiam mais ~

gir sem recorrer às puniç5es.

Desenvolvendo essas considerações, a direção da

empresa concluiu qUe as condições de t~abalho não se definiam ~penas

materialmente, mas tamb~m socialmente. A natureza das relaç5es de tra-

balho deveriam ser consideradas como parte das condições de trabalho,

dado q~e essas relaç5es são ~eterminadas em grande parte pelo arranjo

organizacional e peLa tecnologia utilizada. A simples elaboração das

regras definindo o m~todo de trabalho não resolvia o problema da opos~

ção dos executores. Um caminho para a solução desses problemas deveria

considerar a adaptação da organização aos trabalhadores e às condições

materiais existentes.

Para orientar a mudança a ser implantada, a di-

reção da empresa considerou os seguintes pressupostos~

r) A situação de trabalho deve favorecer a forma
-çao e desenvolvimento das habilidades do operador;

Ir) Uma margem de decisão e controle deve estar

sempre presente na execução de um trabalho;

rIr) O indivíduo na situação de tarefa deve dbmi
~"

nar sua máquina;

IV) Atrav~s de consultas e discussões ~ possí-

vel desenvolver a competência, autonomia e responsabilidade pessoais;

v) .Os homens que trabalham segundo regras preci

sam participar da elaboração dessas regras.
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Em lugar de especia1izar o trabalhador por tar~

:fa (:fabricação dos filamentos, troca de bobinas, controle, limpeza, em. . .-
balagem, expedição), foi decidido confiar a um grupo de 5traba.1hadores

a totalidade de um sequ~ncia completa de produção do setor, desde a re-

cepção da matéria prima até a expedição das bobinas acabadas. Para esse

fim, cada membro da unidade foi treinado para poder realizar todas as

tarefas destinadas ao grupo, que se constituiria homogêneo com relação

às habilidades dos mebros. Em de coz-r-êncá a, foram el í mí nado s os níveis

dentro da unidade; a partir de então haveria operadores e contramestre.

o ganho de autonomia do grupo foi obtido através

da incorporação pelos operadores de tarefas anteriormente destinadas ao

contramestre, como a repartição das tarefas entre os membros, a design5!.

ção aos postos de trabalho, o momento de realização de pausas para re _

pouso e refeições, a realização de programas de treinamento, as soUci.-.

tações aos serviços de apoio (manutenção mecânica, elétrica, etc.).

Com essa :forma de organização, cada membro do

grupo teria influência sobre as causas de variDção nas características

do produto, como o nível de volume da matéria prima, o estado de supe!:.

fície das peças que conduzem o fio, a marcha das máquinas, a qualidade

de enrolamento das bobinas, etc.

o operador não estaria mais ligado a urna tarefa

única mas ao trabalho global do grupo, que agiria íntegro sobre o conju~

to de 5 máquinas. O contramestre passaria a ser um coordenador entre gr~

pos atuando de modo a fornecer a ajuda ticnica necessiria, e nio para

simplesmente vigiar o cumprimento de :regras. Diariamente ocorreria u.ma

reunião entre operadores e contramestres para troca de informações sobre

a tarefa ou qualquer outro assunto. Sobre este último aspecto, um contra-

mestre comentava acerca das dificuldades -em se aproximar de fato dos op~

radores, dizendo que a confiança deles era obtida depois de anose
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Para a direçio da empresa, o aspecto essencial

dessasmodificaç6es no r~lacionamento era a rAduçio da distancia hie-

rárquica. Anteriormente, o con t r-ame s tr-e se encontrava com os operado-

res para verificar o cumprimento de regras, enquanto que atualmente

eles deveriam se encontrar para a realizaçio de uma tarefa. A consti-

tuiçio dos grupos ocorreria segundo as prefer~ncias dos próprios ope-

radores, de acordo com suas afinidades. Essa formação visava a passa-

gem de uma estrutura de comp~tiçio inter-individual para uma estrutu-

ra d.eajuda mútua, baseada na solidariedade do grupoo

Em relação aos setores da fábrica onde ainda

não se utiliza essa nova forma de organização do trabalho, os resul-

tados desse setor são considerados bastante superiores, observando-se

aumento no rendimento das instalaç6es, diminuição nas paradas de má-

quinas, de incidentes, etc., al~m de melhori~ na qualidade do produ-

to, com diminuiçio de perdas por ocasião da troca das bobinas. Obser-

vou-se também diminuição na rotatividade do pessoa.Ie no absen te í smo ,

sendo a mudança em geral considerada satisfatória pela direção da em-
presa.

.1
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Parte IV: Conclus5es

Procuramos apresentar no início deste trabalho

um conceito de organização que favoreça o estudo a partir de variáveis

básicas contidas num modelo de estrutura organizacional. Tal modelo é

concebido dentro das contri buiç5es estruturalistas e s í stêrm cas à te~.

ria de organizações. Procuramos a partir desse modelo discutir e com~

preender as propostas contingencialist~s b'6ic86. Concl~imos que as

contribuiç5es mais significativas da teoria. de contingência dizem res

peito ao reflexo da estrutura com relação ao ambiente operacional pa-

ra atender critérios de eficiência e eficácia.

Procuramos dentro da discussão contingencialis-

ta, aclarare reposicionar o conceito de incerteza, ~til para a compree~

deu destacar a busca da organização para equipar-se adequadamente no 8en

tido de produzir as causas que seu diagnóstico indica, procurando mini-

mizar a incerteza tanto a nível cogniti7o como de resultado. Estudamos a

seguir a organização matricial como resposta a critérios de eficiência,
',-

permi tindo maior flexibilidade na utilização de recursos escassos.

Na terceira parte deste trabalho., procu.ramos e2S

plicar o que inicialmente apresentávamos como postulado: a existência

da.ordem sociál nas organizaç5es formais. A parti),'daí, apresentamos as

noções weberianas de poder, dominação e legitimidade, com pequBna ressai

va quanto à utilização desta última. As novas :formas orgam.:z.acionais

de enriquecimento do trabalho e grupos semi-autÔnomos :foram apz-eeen ta-,

das como respostas a press5es internas nasor.ganizações., :fundamentaJ.me!}.

te nas empresas da Europa ocidental, após momentos de co1up:zo u maná fes
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tações expressas de ilegitimidade do sistema atribuídas pelos trabalh~

dores. Apr:sentamos um caso onde a introdução dos grupos semi-autÔnomos

visava essencialmente diminuir a tensão interna que ameaçava a continu[
dade da empresa.

Nesta época em que se discute a opressão e a do-

minação de fato tanto nas or-gan i zaç Se s capít.aLí st as como comunistas, e~

tendemos ser necess~rio o reestudo do trabalho coletivo, questionando-

se a ordem e a dominação como fatores naturais à existência humana. A

nosso ver, o fator esaenc í aI é o t r-aba Lho , dado que a maneira como este

é realizado surge de muitas opções possíveis de arranjo social, desde

o autoritarismo absoluto e imut~vel até o igualitarismo baseado na ro-

tatividade permanente do poder. Se, apenas estudando os conflitos defla

grados,. depara-se com um constante questionamento da legiii!!1:i.dadede di

ferentes s1stemds, imagindmos que se estudarmos a legitimidacie também

na essência de ~ituações aparentemente sem tensão, poderemos constatar

que a dominação de fato é a realidade predominante, caracterizando si-

tuações em que a vontade ou iniciativa do ser humano não prevalece, é i.-

nibida e por vezes nem surge, castrada antes de ser formulada (100).

Do ponto de vista econÔmico, a ciência j~ produ-

ziu modelos explicativos que ajudam a viabilizar os objetivos da empre-

sa, como as propostas contingencialistas, por exemplo. Do ponto de vis-

ta soeiaL, pouco se tem fei to em aplicações práticas, talvez porque tal

fetor assuma importância apenas a partir do ponto em que inviabiliza o

crit6rio econômico. Os grupos semi~autônomos já eram previstos em 1930

por Dubreuil e RimaUho, Frieumann j~ denunciava ° parcelamento excessi-

vo dan tarefas após a se[,.rundaguerra mundial, e antes dos dois, Marx já

apontava o rumo que o trabalho tomaria seguindo critérion do capital

(101)"
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