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.,-INTRODUÇÃO

A. OBJETIVO DO TEMA E JUSTIFICATIVA DE SUA ESCOLHA

o objetivo precípuo do tema deste trabalho é uma tentativa de
explicar a grande influ~ncia da tecnologia na determinação da
estrutura e design organizacional, tal como a consideram auto
res de renome como Lawrence e Lorsch, Woodward, Perrow, James
Thompson, Galbraith e outros posteriormente citados. Partire-
mos da abordagem da Tecnologia como uma variável ambiental
sem entretanto, deixar de lado as demais variáveis ambientais,
também relevantes para uma ànálise das estratégias e políti -
ca s des envolvidas pe las organizaçõe s p'a:r_~9_ -ªJçanc.e_d.~ s_~u?_
abjetivos. A escolha d~ TECNOLOGIA como váriável de maior im-
pacto ria determinaçio da estrutura e do design organizacional
está direiamente ligada i incontestável tUTbul~ncia ambiental
em que as organizações operam nos dias de hoje, exigindo, pa-

~~~----~---------

ra sua sobreviv~ncia, a máxima redução possível das incerte -
zas,coações e conting~ncias com que se defrontam continuamen
te.

Na linha adotada neste trabalho, consideramos a Tecnologia

1·

como algo que se desenvolve predominantemente nas organizações
através de conhecimentos acumulados sobre o significado e ex~
cuçao de tarefas - know-how - e pelas suas manifestações físi
cas - máquinas, equipamentos e instalações - constituindo um

_ complexo de técnicas usadas na transformação dos inputs rece-
bidos pela organização em outputs distribuídos no ambiente,con
siderando as organizações como sistemas abertosjop erando em
ambientes sujeitos a freqUentes e contínuas mudanças.

Embora a estrutura organizacional seja um meio para aumentar



.7.

a eficiência produtiva - "aplicação da tecnologia" - é óbvio
que, às mudanças tecnológicas devem sobrevir mudanças estrutu
rais correspondentes ~ adequadas. E neste sentido que tratare
mos a tecnologia como uma importante influência ambiental
- VARIÁVEL INDEPENDENTE - estreitamente relacionada ã estru-
tura organizacional - VARIÁVEL DEPENDENTE. Como as organiza -
çoes utilizam geralmente um complexo de diferentes ..tecnolo-
gias, este relacionamento entre as variiveis citadas torna-se
complicado.

A crescente força da tecnoloiia na sociedade moderna, influe~
ciando todas as atividades do homem e tentando, em larga esc~

--.la, prover as necessidades do mundo, transformou as __empresas.
->:

em organizações complexas, geralmente portadoras de tecnolo -
_ ..

gias f~exiveis, dinãmicas e altamente criticas. Eis porque nos
dedicaremos ao seu estudo j i que, pelo exposto, o impacto am-
biental e particularmente tecnológico exigem, para maior efi~
ciência 'da empresa, um design flexivel e adaptivel de modo a
poder oferecer uma resposta Qrganiiacional ripida e adequada

..:.às demandas ambientais .

. ../

,

-,
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B. METODOLOGIA EMPREGADA

Utilizaremos a dessertação de cunho bibliográfico, sem pes-
quisa de campo. Do ponto de vista metodológico, a validade
científica de um trabalho depende das fontes de.apoio e
sustentação que consolidam a conclusão visada.

Kap1an (1) salienta que "0 objetivo da metodologia emprega-
da em um trabalho científico ê facilitar a compreensao do
texto exposto, não se limitando apenas aos produtos pesqui-
sados, mas, ao próprio processo".

Para A. Severino (2), uma dissertação ê o conjunto seqUên
ciado de operações lógicas que, de conclusão em conclusão,

.'chega a uma proposição desejada. Trata-se do simples uso
de racioclnio dedutivo, o qual seria esquematicamente como
se segue:

I: IDIA

IPRCBID!AI

TESE ITESE DIMONSI

Para o autor, o elemento básico da argumentação ê o raciocí
nio - processo lógico de pensamento pelo qual, partindo de
conhecimentos anteriormente aceitos, podemos .chegar a novos
conhecimentos com o mesmo coeficiente de validade dos conhe
cimentos em que nos baseamos. Sua complexidade está no enca

(1) Abraham Kaplan: riA conduta na Pesquisa: Metodologia para a Ciên
cia do Comportamento, Ed. Pedagógica e Universitaria de S.Paulo,
1975 - p.6.

(2) Antonio Joaquim Severino:."Metodologia do Trabalho Científico -
- Ed. Cortez & Mora Ltda. - pg. 91.
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deamento de juízos e conceitos através dos quais a mensagem
será codificada, levando ou não a novos conhecimentos infe-
ridos dos anteriormente compravados.

Se o raciocínio é o amadurecimento do pensamento,através do
encadeamento de juízos e conceitos, é necessário deixar cla
ro que o conceito é a imagem mental que representa um obje
to real e, portanto, sua compreensao é subjetiva, variando
em extensão e profundidade conforme o quadro de referência
mental utilizado pelu leitor na decodificação da
recebida.

mensagem

A dissertação, como um trabalho científico, implica ainda
,no ~so de outros processos 16gicos par&a~ealização-de-suas

várias etapas, a saber :'

,Enquanto a análise e um processo pelo qual o texto é decom
posto em suas partes constitutivas ,--tornando simples o que

~--,=~~---.,--- ..-----Ç-;l.aaparen-temente compLexo , dividindo, isolando, e discrimi
nando, a síntese é o processo lógico pelo qual o texto) de-
composto pela análise, é recomposto, reconstituindo-se -a
sua totalidade, permitindo uma Vlsao de conjunto, unidades
das partes separadas num todo que só então adquire sentido
uno e global.

o fato do trabalho referir-se a pesquisa puramente bib1iogr~
fica exigiu, sem dúvida, delimitação analítica e érítica em
sua exposição, recorrendo a pesquisas e outros trabalhos já
aceitos anteriormente como válidos e'cuja importincia esti-
vesse fota de dúvidas no estudo da Teoria das Organizações.

A elaboração do trabalho seguiu, em linhas gerais.sugestões
tiradas de D~lcio Vieira Salomon (3), englobando principa1-

(3) Delcio Vieira SaLomon : "Como Fazer uma \tonografia: Elementos de
Metodologia do Trabalho Científico, Eà. Interlivros. Belo Hori-
zonte. 1977, ps. 273-274.
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mente as seguintes fases na sua elaboração:

~1. O primeiro aspecto levado em conta, apos a escolha de te
ma atual e de real relevância no momento, foi a delimita-
ção do tema s,eguido de levantamento bibliográfico ade qua.
do e realmente relevante para a comprovação do tema pro-
posto.
E nisto que se constitui a fase heurística - "ciência,te~
nica ou arte de pesquisa a documentos de real interesse

"para a demonstração de algo que se propõe demonstrar.

uni segundo passo foi a analise textual e temática, atra
vves da qual foram determinados nio apenas as partes indis

pensáveis a serem abordadas para 'compr-eensão-do-i-enúi.---
mas, e principalmente, ao detalhamento necessário de m~-
d6 a dar relevância is partes de maior destaque, condu -
zindo-nos ã demonstração do.tema·~roposto.

--- .------ ---
-2. Introdução: ~ a parte em que apresentamos o assunto do

trabalho de maneira clara, simples e sint~tica, colocan-
do o tema dentro de um "quadro de referências" teórico,
adequado e atualizado. Este resumo visa principalmente

'a: exposição lógica e suscinta do esquema adotado, a fim
de que o leitor se certifique de que todos os tópicos
focalizados são fundamentais para a seqUência do raciocí
nio utilizado.

Aqui sao demonstradas, nao apenas_as id~iás centrais do
tema e o raciocínio empregado, mas uma interpretação da
mensagem pretendida em cada parte posteriormente detalha
da.

Nossa abordagem partiu de assuntos bastante amplos - como
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o ambiente - e, pela delimitação e detalhamento chegamos
aos enfoques de suas abrangências, tipologias e sobretu-
do VARIÁVEIS, das quais a tecnologia faz parte. Só então,
localizando a te~nologia dentro do quadro de referência
por nós utilizado, pudemos levantara problemitica ares
peito dos impactos causados nas organizações pelas varii
vefs ambientais e, principalmente tecnológicas.

3. O desenvolvimento: 6 o próprio corpo do trabalho; consis
.te na fundamentação lógica do tema e tem por objetivo ex-
por e provar. ~ neste momento que é feita a reconstrução
racional (através do raciocínio), cujo objetivo é:

,.~''''''.

vês de defini~ões e classificações·
. .

* ·DISCUTIR: ou levantar a problemática do tema, pontos

* DEMONSTRAR: ou aplicar a dedução: Através de razoes e,
partindo de proposições anteriormente acei
tas, procura-se chegar a uma conclusão,sem
exigir o uso de raciocínios estruturados
na lógica formal, bastando, portanto, ate~
der aos princípios básicos da lógica da de
monstração.

4. CONCLUSÃO: Deve proporcionar um resumo sintético, porém
completo do assunto, argumentação. provas e exemplos ci-
tados. Esta síntese relacionará as partes da argumentação
e reuniri as idéias expostas e desenvolvidas, de modo a
conduzir ao ponto de vista do autor - tema defendido no
trabalho.
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...-<).,-queinferimos da observação destes métodos é que, o conhe-
cimento da Teoria das Organizações a respeito do tema, lim!
ta-se a apresentar-se cumulativo, repleto de reformulações
de temas. porém, pouco inovativo e despido de sistematiza -
çao adequada.

Não se percebe aprofundamento de conceitos e sim, meras re-
produções com características bastante semelhantes, o que
deixa claro que o progresso do pensamento administrativo -e
um corpo de conhecimentos meramente cumulativo e adaptativo.
Realmente, conforme já mencionamos anteriormente, Brandenburg
(4) realça este caráter adaptativo~ ao afirmar que a admini~
tração surge quase sempre para pree~c~~J_)1i_ªJos,__ç_oi_r:i:-&iT

_Lacunas e não para prever sistematicamente um desenvo Ivimen
to sólido, carente de gradualismo com relação às demais

" ,

Ciências existentes.

(4) Richard Brandenburg: *The Usefullness af "Management Thought
for Management" in Joseph W. McGwire Ced).
Contemporary Management: Issues and Viewpoints - Prentice-Hall,
1974 - p. 104.
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_/_'c. EXPLICAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA DIVISÃO DO TRABALHO APRESENTADO

o presente trabalho está divido em quatro partes principais,
das quais faremos uma breve exposição dos objetivos, a fim
de melhor introduzir o leitor no desenvolvimento da disset~a
ça o ,

I. Organização e ambiente
11. Resposta organizacional aos impactos ambientais

111. Escolas que trata~ dos determinantes estruturais
IV. Design organizacional

- _I PARTE u§ Organiz ação e ambiente
. ~-Dada a abordagem contingencia1 adotada neste trabalho, o pr!

meiro tema a ser levantado ê o relacionamento organização e ambien-
te, ou seja, aO-maneira pela qual as organlzações, como sistemas a-

--bert os , intercambiam com seus ambientes. Para tanto, esta parte se
=---~~--------- -----

divide em quatro capítu10s~

I) A interação entre a Organização e o Ambiente:

O objetivo principal deste capítulo é o de
situar a análise organizacional dentro de um contexto ambiental
maior, como ponto de partida para o estudo do impacto tecnol&gico.

1. Para tanto, estabelecemos uma conceituação de organização
e de ambiente e a dificuldade no mapeamento da limitação
das fronteiras entre ambos. A linha adotada neste capítu-
lo ê marcadamente baseada no trabalho de James D.Thompson.

2.-Evolução do Conceito de !®biente: já que o ambiente terá
papel de grande destaque em nosso esquema de apresentação,
em virtude de considerarmos a tecnologia como uma de suas
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inúmeras variáveis, pois ela é produzida, desenvolvida e
transferida entre organizações que constituem um sistema
maior, o passo segu í nte será dedicado à Evolução do Con-
ceitode Ambiente, focalizando, ainda que superficialme!!.
te, as diversas teorias da organização e a maneira pela
qual consideram o ambiente no estudo das organizações.

3. Referência às Dificuldades da Análise Ambiental; seja p~
la imprecisão das fronteiras entre organizações e seus
ambientes, seja a superficialidade como os autores têm
tratado o ambiente, seja o problema da seleção e percep-
ção ambiental por parte das organizações, seja pelo fato

, 4~que a teoria das organizaçõe~ apesar de reconhecer a
import~ncia do estudo e análise ambiental, ainda não dis-
pqe de sistematização adequada para o assunto.

11) Os Níveis de Ambientes e sua Abr-angêricí.a

Neste segundo capítulo, abordaremos o am-
biente segundo a sua abrangência em relação à organização focal,i~
to é, o hor í zont.eambiental pe rcebido pe la organização, já que o
ambiente, pela sua complexidade e amplitude, não pode ser percebi-
do inteiramente pela organização.

..

-l.Nosso primeiro enfoque refere-se a noçao de ambiente. ope-
racional apresentada por Dill para indicar a area ambie!!.
tal de tarefa em que a organização opera, isto é, o am-
biente mais imediato e relevante com o qual a organização
mantém estrito e indispensável contato para as suas oper~
ções, sobrevivência e crescimento.

2. Passamos ao enfoque de Evan sobre oconjunt.o-organizacio-
nalreforçando o fato de que o ambiente é formado tam-
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-~. bém por outras organizações que se relacionam com a orga-
nização focal no desempenho de papéis que sao vitais para
a garantia de seus inputs e outputs e do seu funcionamen-
to. Esse conjunto-organizacional corresponde a um conjun-
to de papéis organizacionais e procura mostrar as rela-
ções interorganizacionais e sua importância na análise
organizacional. Como cada organização utiliza tecnologias
para desenvolver suas operações sobre os inputs e produ -
zir seus outputs, dentro do conjunto-orgaaizacional.a in-
terdependência entre as organizações é um aspecto crítico
na apreciação do impacto tecnológico tomado como variável
ambiental.
-:------

3. Fazemos então uma breve apreciação sobre a Evolução do
C~nceito de Ambiente Operacional, após o que passamos a
descrever uma interessante abordagem a respeito de macro-
ambiente, micro-ambiente e ambiente intermediário, usando-

,.aapenas como reforço para nossa insistência sobre a enor
'me diversidade de abordagens teóricas nesse campo de estu
do.

lI!. Tipologia de Ambientes: Variáveis Relevantes

Neste capítulo, nossa preocupaçao é procu -
.'rar mostrar a crescente complexidade, instabilidade e turbulência
ambiental e sua poderosa influência sobre as organizações, bem como
o problema da incerteza com que se defrontam as organizações.

A abordagem do ambiente solienta suas carac
terísticas-dinâmicas e principais variáveis:

Várias abordagens são descr Ltas , desde fmery-
e .T'r í st , contribuições de Shirley Terreberry e -J:tCWhinneypara a
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",>_caracterizaçãodos ambientes segundo sua dinâmica (placidez e turbu
1ência) e do tipo de adaptação exigido às organizações que neles
se encontram.

. À tipologia de Jurkovich - resumo dos traba
lhos de Lawrence e Sorsch e Thompson - segue-se a apresentação dos
principais aspectos do ambiente segundo Khandwalla, concluindo-se
que dificilmente uma tipoiogia atenderâcom precisão aos fins a que
se destina.

IV. Variáveis Ambientais Relevantes e seus Impactos
nas Organizações

A.'Desta parte trataremos das chamadas variaveis d'ecampo in-o
t~erolganizacional, dentro da abordagem de Negandhi, fa-
zendo referências especiais a trabalhos de Litwak e
Hylton, Warren, Levine ,Whit'e'-'-eVrasak,---S'chollhammer e
'de-Georgopoulos.-Aanálise-- Lnterorgan í.z ac í ona I é uma abor
dagem obrigat6ria quando se estuda as organizações em am-
bientes complexos e turbulentos. Esta parte se preocupa
com a interdependência existente entre as organizações e
às conseqUências que e.lasacarret amrna fixação de seus obj~
tivos.

B. Aqui trataremos das variáveis do ambiente geral, fazendo
referência principalmente a três dos principais sistemas
do ambiente geral que afetam as o~ganizações. Iniciamos
com o sistema político-legal e estratégias adotadas para
obter seus fins. A seguir o sistema econômic~ quedeterm~
na os três tipos clássicos de mercado e suas conseqUên -
cias na administração das organizações. Finalmente, o sis-
tema s6cio-cultural e os seus efeitos sobre o estilo admi
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nistrativo~ os valores, opinião p~blica, mudança evolucio
nâr í a , etc. Nesta Parte B, procuramos mostrar o impacto
dos sistemas do ambiente geral sobre, as organizações e a
exigência de uma resposta organizacional com novas carac-
terísticas que permitam atender às demandas impostas se-
gundo os padrões políticos, legais, econômicos, sócio-cul
turais etc.

c. Enfoque da TECNOLOGIA como uma variável ambiental determi
nante da estrutura e design organizacional, assunto que

•
fundamenta este trabalho.' 'Procuramos tratar a tecnolog ia
como um item à parte, embora sej a uma variável do ambien-
te organizacional, por ser ela o ·tema-pTtncipal~â'e--discü~. '. .-

são neste trabalho.

Após. os 'conceitos de tecnologia e suas influências sobre
a natureza do trabalho organiz:acional,-apI1oveitamos para
in~errr-umã-brevediscussão'sobre-às etapas do desenvolvi

~mento tecnológico para melhor visualizar como as tecnolo-
gias são criadas, desenvolvidadas dentro das organizações
e são transferidas dentro de uma diversidade de maneiras
entre as organizações. Do ponto de vista de uma organiza-
ção focal, neste sentido, a tecnologia pode ser considera
da uma variável endógena ou exógena após a análise de di-
ferentes abordagens ã TENCOLOGIA, faremos breve referência
ã gestão tecnológica e ao impacto da tecnologia sobre os
.indivíduos , grupos e suas relações.

'ICONCLUSOES SOBRE PARTE UM

Esta parte de nosso trabalho, tem por objetivo mostrar
as estrat~gias adotadas pelas organizações em resposta

que
•.as
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.•.»: pressoes e contingências do ambiente somente podem ser ade-

quadamente compreendidas à luz da consideração do impacto
ambiental. A consid~ração do ambiente no início deste trab~
lho tornou-se indispensável uma vez que procuramos defender
o ponto de vista de que a tecnologia - variável ambiental -
constitui em nossa época a principal determinante da estru-
tura e design organizacional.

I PARTE DOIS 1 Resposta Organizacional aos Impactos Ambientais.

Em função da abordagem contingencial que adotamos neste tr~
balho, o segundo terna importante é a resposta organizacional

"aos impactos ambientais. Nesta parte desenvolvemos ,quatro
capítulos:

L Noção de'Domínio

Retomamos aquI. a noçao de domínio de Levine e White e de
Thompson, com algumas contribuições de McWhinney, Norman
'e Child, interpretando o domínio como área de influência
estratégica das organizações.

2. Dificuldade da Conceituação de Estratégia e sÜa Relação
com os Objetivos Organizacionais

Neste segundo capítulo abordamos a estratégia como a
resposta inevitável da organização frente às pressões e
contingências percebidas no ambiente, principalmente co~
siderando a variável tecnológica corno impacto principal.
No decorrer deste capítulo procuramos realçar alguns prin

.
cipais conceitos de ,estratégia, tentando sempre mostrar
a estreita ligação com os objetivos organizacionais e
com o design organizacional resultante~ Fazemos referên-
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'cda à enorme variedade de conceitos sobre est rat êgí a e -a
dificuldade na sua operacionalização.

3. Tipologia de Estratégia.
Neste terceiro capitulo, apresentamos a tipologia de estra.
t~gias de Miles e Sno~a partir de problemas de otdem em-
presarial, d~ adequação tecnológica e administrativa.

4. 'Um enfoque Alternativo sobre Estratégia

Neste quarto capítulo, retomamos os níveis organizacionais
propostos por Thompson eParsons, para uma conclusão
respeito da estratégia e suas decorr~ncias em relação

a

-a
técnologia e ao design organizaci9nalL_s~_ esqll:~~!:..~~__o<?-.?

aspec tos de eficácia organi zacional segundo o concc ito o por o-.

nbsadotado.

00 PARTE TR~S Escolas sobre as 'Det ermIriàn t es EstrUturais
."__ - __ - - ..-s-r-»- _.__ 0_- - •__ ~

Nesta parte procuramos focalizar os aspectos determinantes
do design organizacional, em dois capítulos distintos, a
saber:

1. Autores que Privile&iam a Abordagem Comportamental.

Focalizamos aqui, os conceitos de Argyris e de Likert,
escolhidos dentre uma variedade de autores que privil~
giam a abordagem comportamental do design organizacio-
nal. Trata-se de dois exemplos de aplicação de alguns
postulados da Psicologia Organizacional ã estrutura e
designor,ganizacional.

2. Escolas que Privilegiam a Tecnologia como Determinante
Estrutural
Neste segundo capítulo, abordaremos a chamada corrente
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..-.tecnológica, focalizando separadamente cada uma das
principais escolas que consideram a tecnologia como
variável fundamental do design organizacional: o Gru-
pode Aston, o Grupo de Tavistock, o modelo de Perrow
e o de Thomp,son, bem como algumas referências à pesqui
sa de Woodward e suas conseqUências no design organi-
zacional.

I PARTE QUATR~ o Design Organizacional

Nesta última parte do trabalho, tentaremos mostrar o
qesign organizacional como a principal conseqUência do..~.----------
impacto tecnológico. Em outros termos, existe um impera-
tí v.o tecnológico determinando.a estrutura e o design da
organização; estes são meios at-;avésdos quais a organi-
zação procura fazer utiiizara-sUá tecnblogia da maneira
maIser1"cTen-"fé.--P:-ParteQtúífro··"e"sfádividida em

:capítulos, a saber:
quatro

L Abordagem de Lawrence e Lorsch;
2. Abordagem Estratégica de Brandenburg e Ansoff;
3. Abordagem sociotécnica de Kindgon;
4. O Design Organizacional de Galbraith.

A posição defendida é a de que diferentes tecnologias exi
gem estruturas e desilns organizacionais adequados para a
sua eficiente utilização. Como uma organização geralmente
utiliza uma diversidade de tecnologias (utilização de co~
putadores, máquinas operatrizes diferenciadas, linhas de
montagem, processos variados de produção de bens e de ser
viços, veículos, equipamentos eletrônicos de controle
etc.), estas provocam conseqUências que conduzem à compl~
xidade no design organizacional.
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Se esta explicação e justificativa foi mais extensa do
que normalmente a faríamos, o nosso intuito foi deixar
explicitamente claros os objetivos de cada uma das qua-
tropartes principais do trabalho, a fim de conduzir o
leitor a uma visão global do trabalho.e de suas conclu-
sões parciais, que na realidade, constituem premissas ln
termediárias para a conclusão final do tema.

Finalmente, na conclusão, apresentaremos rápida síntese
'sobre o trabalho e as razões que conduziram nosso racio-
cínio ao tema proposto, isto ~, i consideração de que,
NO MOMENTO, a tecnoLogi.a ê a variável ambiental que cau-
s~ maior impacto na determinação da estrutura e desigri

.organizacional .

.i
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D. RETROSPECTO HISTORICO E ABORDAGEM CONTTNGENCIAL ADOTADA

A Teoria, das Organizações revela-se, nos dias de hoje, urna
iiea de ~studo impr~gnada de complexidade e desafios decor-
rentes das inúmeras forças imprevisíveis com que as organi-
zaçoes se defrontam, seja no seu próprio ambiente interno
ou face à turbulência crescente do ambiente externo.

Brandenburg (5) salienta que o pensamento administrativo
-um corpo de conhecimentos cujo progresso e quase sempre cu-

mulativo e adaptativo: hiatos são preenchidos, deficiências
são corrigidas, novos conhecimentos são sistematicamente e~
pan~idos e novas conclusões passam a relacionar e compleme~

~tar .lacunas e id6ias ji existentes. Nota-se que, a Teoria
Administrativa, influenciada por ideologias da sociedade em

~ que se encontra inserida, aparece com certo atraso com rel~
çao às demais teorias ji existentes: em outros termos, a
Teoria das Organizações não passa de mera resposta às pres-
sõés provenientes do contexto ambiental a que pertencem. No
fundo, parece que a Teoria das Organizações 6 um permanente
processo de redução da incerteza acerca do contexto organi-
z ací.on a L.

Esta afirmação pode ser exemplificada desde o aparecimento
das primeiras teorias administrativas, sempre voltadas para
a obtenção da "eficiência mixima", num enfoque de sistema
fechado, rigido e mecãnico, à procura da certeza e sem qual
quer conexão com o ambiente externo. Estas teorias adminis-
trativas apresentam-se usualmente cornoteorias meramente nor
mativas e prescritivas, impregandas de "princípios e recei-
tas" aplicáveis universalmente a todas as circunstãncias e

(5) Richard Brandenburg: op. cit., (pig. 104).

-e

/
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voltados exclusivamente aos aspectos internos de.'seus am-
bientes fechados.

-
* Este 6 o caso, por exemplo, da Teoria clássica, cujo apa-

recimento no inicio deste s6cu10, deve-se"principa1mente
à "resposta" exigida pelas conseqUências da Revolução In-
dustria1 e do feudalismo decadente, os quais favoreceram
o crescimento desorganizado e acelerado das empresas e
conseqUente necessidade de aumentar a eficiência e compe-
tência das organizações.

* Da mesma forma, a Escola de Relações Humanas nao surgiu a
penas graças as experiências de Elton Mayo realizadas em

, Hawt horrie , ou como reaçao aos exageros da Teoria Clássica
então em vigor, ou ainda, como conseqUência das urimeiras
aplicações das ciências comportamentais aos problemas ad-
ministrativos: Num contexto histórico mais amplo, encontra
mos fatores de importância bem mais relevantes que propi-
ciaram seu aparecimento e posterior desenvolvimento, como
é O caso da Crise Mundial de 1929, iniciada nos Estados
Unidos mas repercutindo em todos os países capitalistas
dele dependentes. Os empregados envolvidos nos grupos ex-
perimentais de Hawthorne, colaboraram com grande empenho
par.a o sucesso das experiências, de modo a evitarem o de-
semprego tão freqUente nesta "6poca. Tais fatores, eviden-
temente, diminuiram consideravelmente a validade dos resu1
tados divulgados sobre a experiência, tanto na pretensa
"humanização" do trabalho atrav6s de técnicas manipu1ati-
vas e emprego de mutivações sociais simbólicas, permeadas
de ingênuas e românticas noções: Tudo isto torna a Escola
de Relações Humanas crivada de ambigUidades que dificu1 -
tam sua aceitação.
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..,/" *. A Teoria Burocrática surge também como uma resposta org~
nizacional intimamente relacionada a fatores econômicos
como o suprimento de mão-de-obra e fatores sociais, prin-, .

cipalmente centralização estatal e ética protestante de-
:correntes dos valores da époc~ vitoriana, então em seu
apogeu. Outros fatores paralelos propiciaram a aceitação
da Teoria Burocritica, já que esta oferecia a resposta de
que as empresas necessitavam para as reivindicações dos
trabalhadores por tratamento justo e imparcial, ao mesmo
tempo em que buscavam a máxima eficiência.

Passa a ser ficil a compreensão de seus objetivos quanto
i~tacionalização dos aspectos formais internos, acentuan-
d;'a importincia-da hierarquia, disciplina, padrbnização
de'desempenho etc., uma vez que pretendiam, sobretudo,evi

"

t ar decisões aleatór ias individu.:...ise garantir a previ si-
bilidade do comportamento humano em relação ã organização
e i·tarefa a ser desempenhada.

* Entretanto, o crescimento e multiplicação e conseqUente
complexidade das organizações, conduziram a teoria adminis
trativa ã ampliação de sua visão, até então estreita,
consideração não somente dos fenômenos internos da organi
zação - abordagem de sistema fechado como também, e prin-
cipalmente, dos fenômenos externos - âbordagem de sistema
aberto - que ocorrem no contexto organizacional. Assim, o
inter-relacionamento das organi zaçêe s dentro de uma soc í.e

" -dade maior-a sociedade de organizações - torna-se um cam-
po fecundo de estudos e considerações. Dentro desta pers-
pectiva, .paulatinamente, o ESTRUTURALISMO dá os primeiros
passos no sentido de concfliar e integrar as abordagens
clássica, humanística e burocrática, ainda sem uma co~ce~

J i).,

-a
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çao bem definida quanto às organizações como sistemas aber
tos e noções ainda vagas da importância da interação "or-
ganização-ambiente".
g o enfoque da SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL na Administração.

* A Teoria Comportamenta1 (Behaviorista), iniciada com o
lançamento do livro "Comportamento Administrativo - de
Herbert Simon, em 1947, e tendo por expoentes, entre ou-
tros, Barnard, Chris Argyris, Likert, McGr~gor, E11iot
Jacques, ampliou o conceito- de comportamento social pa-
ra comportamento organizacional, comparando o estilo tra-
diciona1 de administração com o moderno estilo baseado na
compreensao dos conceitos comportamentais e motivacionais.
onde a ~rganizaçãoé estudada sob a prisma de um sistema

-, de i í ntercâmb i os , de induzimentos e de contribuições, den-
tro de uma complexa trama de decisões.

A principal causa de seu aparecimento é devida ao trabalho
desenvolvido por Kurt Lewin sobre dinâmica de grupo,
como ao desenvolvimento, nos Estados Unidos, de uma
concepção de administração, onde é dada maior ~nfase

bem
nova

-as
ciências comportamentais, aliadas à busca de soluções de-
mocráticas e flexíveis aos problemas organizacionais.

A preocupaçao com a estrutura desloca-se para a preocupa-
ção com o processo e dinâmica organizacional. ~ o ~nfoque
da PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL na Administração.
A Teoria Comportamenta1, sem dúvida, incorporou à Teoria
Administrativa nã~ apenas enfoques ao processo e procedi-
mentos, mas, sobretudo, incluiu novas variáveis humanas e
organizacionais, sem afastar-se de uma filosofia peculiar
eminentemente democrática ,e humaníst ica.
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• ' TI DeSenvolvimento Organizacional - DO - traz de volta o in
teresse pelo estudo do impacto do ambiente - instável e
dinâmico - sobre as organizações, impulsionando a aborda-
gem de sistemas abertos, com ênfase na necessidade de fIe
xibilizaçio das organizações e sua ad~ptabilidade às mu-
danças ambientais, condiçio imperativa à sua sobrevivên -
cia e crescimento. Sob este prisma, as organizações, para
adaptarem-se às mudanças, devem alterar nio apenas sua e~
trutura formal, mas também, suas relações interpessoais
enfatizando seus valores humanos e democráticos.

O DO surgiu a partir de 1962, com um complexo conjunto de
iqéias a respeito do homem, da organizaçio,',~': O

amb í ente c i;, no sentido de propiciar o crescimento e de-
=: senv.o Lvi.men t o prático e operacional da Teoria Comport amen

tal, a caminho dá abordagem sistpmica (6).
g conseqUência inevitavei do desenvolvimento de trabalhos
reaTrzaaõs-na:-décaua de 60'poTciéntistas sociais amer í ca
nos, os quais dão relevante destaque ao desenvolvime~to
das organizações: trata-se de uma fusão do estudo da estru
tura e do comportamento nas organizações, através de um
tratamento puramente sistêmico.
Seu conceito esta intimamente ligado à Teoria da Contingên
cia, aqui adotada, já que valoriza as concepções de mudan
ça: e capacidade adaptativa das organi~ações face às 'mu-
danças.

• A Teoria dos Sistemas traz a preocupaçao na construção de
modelos abertos que interagem com o ambiente e cujos sub
sistemas também interagem entre si. Esta teoria coloca

(6) Idalberto Chiavenato: Teoria Geral da Administração; Ed.
McGraw-Hill, 1979 - Vol. 11, Cp. 343)
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sua ênfase nas características organizacionais e seus aju~
tamentos contínuos às demandas ambientais.

A Teoria de Sistemas foi incorporada definitivamente ..
a

"Teoria das Organizações a partir da década de 1960 (7)
Desde os idos de 1924, o biólogo alemão Ludwig von
Bertalanffy dedicou-se à criação de uma teoria interdisci
plinar, capaz de transceder os problemas tecnol6gicos de
cada ciência e proporcionar princípios gerais e modelos ge
rais válidos para todas as ciências envolvidas, de tal for
ma que as descobertas ocorridas em alguma das ciências pu
dessem ser rapidamente assimi ladas pelas demais. A chama-
da Teoria Geral de Sistemas proposta por Bertalanffy par-
t í.a do princípio do isomorfismo das -váY-ias-'ciêIlciã-s-e:~se'

.'_fundamentava no princípio do expansionismo (todo fenômeno
é parte de um fenômeno maior), no pensamento sintético(t~
do fenômeno ê explicado em termos. do papel que desempenha

~,-,=~~ __ ._:-_ .. .uO fenômeno -maior}-e no princípio. da teleologia (a causa
ê uma condição necessária, mas nem sempre suficiente para
que surja o efeito; a relaçio causa-e~efeito nio ê deter-
minística cu mecanística, mas simplesmente probabilística).
A TGS levantou três premissas básicas, a saber:

1. Os sistemas existem dentro de sistemas.
2. Os sistemas são abertos e caracterizam-se por intercâ~

bio com seu ambiente, que sio os outros sistemas.
3. As funções de um sistema sio dependentes de sua estru-

tura. O conceito de sistema passou a dominar as ciên -
cias, e principalmente a administração.

Assim, a Teoria de Sistemas desenvolveu uma ampla visão do
funcionamento organizacional, mas, demasiado abstrata para

. (7) R. A. Johnson, F. E. Kast & J. E. Rosenzweig: "The Theory and
Management of Systems", McGraw-Hi11 Book Co ., 1960.
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resolver problemas específicos da organização e de sua admi
nistração.
A tarefa de analisar interações com ambientes complexos e
mutáveis tem levado-oã tendência de considerar as organiza -
çoes sistemas sociais como entidades isoladas, quase autôno
mas.

* A T~oria da Contingência - abordagem dada a este trabalho,
...e na realidade, a primeira a "Olhar" de dentro para fora
das organizações, colocando a ênfase no ambiente, nas de-
mandas ambientais e na dinâmica organizacional, deixando
claro que as características organizacionais são condicio
nadas pelas características ambientais. A admissão de que

, aS,organizações estão em con st ante=confront.ocom--am'b-ient€!"'s. .

turb~lentos leva os te~ricos da contingência i afirmação
_de que "não há uma única melhor maneira de se organizar :

tudo depende das car acterLs t ícas amb í entaí s relevantes pa
-~-ra a--Or.g.anização'~.-{8)•

• •• o"

(8) Idalberto Ch í aven ate :op. c í t . , (pg. 433-434).
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.:J.;rA~~TE.UM:.ORGANI ZAÇAO li,A,M.BIENTEI

I .:A INTEGRAÇÃO ENTRE" A ORGANIZAÇÃO E"AMBIENTE
1. Noçio de organizaçio e ambiente
2. Evolução do conceito de ambiente

·3. Dificuldades de análise ambiental

11 _.ns NfvEIS" DE ·AMBIENTE"E SUA ABRANGt!NCIA
1. A noção de Ambiente Operacional de Dill
2. A noção de Conjunto-Organizacional de Evan
3. Evolução do conceito de Ambiente Operacional de D.

Sullivan
4. Classificaçio de Hod ge & Johnson (Macro-Micro e Aro

biente Intermediário

111 _.TIPOLOGIA DE"·AMBIENTES":VARIÃVEIS" RELEVANTES
1. Tipologia de Emery & Trist
2. Contribuição de S. Terreberry à Tipologia de Emery

. & Trist
.; 3'- Contribuição de McWhinney: AdapfãoiTidaâe-·-e-Tomadà-

. de Decisão
4. Tipologia de James Thompson
5. Tipologia "nuclear" de Jurkovich (Thompson &

Lawerence & Lorsch)
.6~ A visáo de Pradip Khandwaila

.>.

___ ~y~- VARIÁVEIS RELEVANTES E SEUS IMPACTOS NAS ORGANI ZAÇOES~~~--

A. VARIÁVEIS DO CAMPO INTERORGANTZACTONAL
1. Proposta de Litwak & Hylton
Z. Abordagem tridimensional do ambiente
3. Contribuiçio de R. Warren
4. Pesquisa de Levine, White e Vlasak
5. Estudo de multinacionais deSchoIlhammer
6. Pesquisa sobre modelo de um sistema aberto

(Georgopoulos)
B. VARIÁVEIS DO AMBTENTEGERAL

1. Sistema político-legal
2. Sistema econômico
3. Sistema sócio-cultural,.

C. TECNOLOGIA: UM ESTUDO À PARTE
1. Conceitua ão de Tecnoio ia ~ .2. s diferentes abordagens· adas a Te~nolog1a

Simon Khandwalla
Ne~~an Thompson
Grupo de Aston Perrow

3. O Imperativo Tecnológico
Impacto sobre os indívidos
Impacto sobre os grupo~. .- Impacto sobre as relaçoes 1nterpessoa1s

* Conclusão
Impacto sobre a estrutura

.,
::::
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PARTE UM: ORGANIZAÇÃO E AMBIENTE I

-I. A INTERAÇÃO ENTRE A ORGANIZAÇÃO E AMBIENTE

1. Noção de organização e ambiente
2. Evolução do conceito de ambiente
3. Dificuldades da análise ambiental

Conclusão
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, J;MtTEIDi I .' 'ORGA.l\1IZAÇÃOE AMBIENTE

Esta parte visa dar uma abordagem introdutória ao con-
ceito de organização e de ãmbiente, sua interação e principalmente
a adaptação proativa que se faz necessária da parte das organiza-
çoes aos seus respectivos ambientes, como meio de sobrevivência e
de eficácia. \)1-·'

'r:,)'P-
/ '\',Y

/' /\.l"

:'f/~~", '
I. ' A INTERAÇÁO,ro;GANIZAÇÃO E AMBTENTE

Ao dissertar sobre a anilise organizacional, Gouldner
(~91)diferencia, com mui ta propriedade, duas maneiras bastante dis
tintas de se conceber as organizações:

1. o'inÓdeloracional' de Ór'g'ani'z-ução,no qual as organizações cons-
,tituem um meio deliberado e racionalmente estabelecido de se
alcançar objetivos conhecidos. Tais objetivos organizacionais
são explícitos ou pelo menos evidentes. mas são eles que servem
de base para a escolha dos ingredientes e estruturas da organi-
zação, a fim de atingi~ a melhor eficiência possível. Segundo
Gouldner, todos os aspectos da organização são escolhidos para
trazer a maior contribuição para o resultado geral o alcance dos
objetivos: a adequação e alocação de recursos, os planos, aE
ações, a estrutura e o funcionamento organizacional são esquema
tizados em função do alcance dos obj etivos predeterminados. Dennro
desse panorama, a organização deve funcionar como um sistema fe
chado, baseado na lógica e na estabilidade, excluindo totalmen-

I, te a incerteza. O modelo racional adota a estratégia do sistema

(~~) Alvin Gouldner, nOrganizational AnalysisH, in Robert K.Merton,
L. Broom, and L.S.Cottrel (eds.), Sociology Today, Nova York,
Basic Books, 1959.
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'fechado t em busca da certeza eda previsão exata .•!! o 'caso da Ad
...,!'" ' ministração Científica de Taylor, da Ciência da Administração de

Fayol ou 'da Teoria da Burocracia de Weber.

2. ''o'in'od'eTc'do'si'st'einán'atÜr'aTd'e'organTz'ação, pelo qual as organ.!
~àções são concebidas como conjuntos de partes interdependentes
e que, juntas constituem um todo: cada parte contribui com algo
para o todo e dele recebe alguma coisa; o todo,por seu turno ,
êinterdependente com um meio ambiente mais amplo. A auto-esta-
bilização ~ o mecanismo bisico que, espontânea ou naturalmente,

:governa e regula as relaç6es entre as partes e suas atividades,
mantendo o sistema viável frente às perturbaç6es provenientes

.do meio ambiente. O modelo do sistema nªturª-!_I_~va~IIL_cont_a~_um.a
interdependência da organizaçã-o com unimeio ambiente incerto, ,
flutuante e imprevisível, bem como um delicado equilíbrio das

~ ,
interdependências dentro ào sistema ou entre o sistema e o meio
ambiente. O sistema natural se acha inteiramente aberto às in-

'fluências, ambientais e não pode ser concebido em toda a sua com
plexidade,apenas sob o.aspecto de completa certeza e de possib!

.i·
,lidade de controle total. Isto porque o sistema natural tem mais
variáveis do que somos capazes de compreender de uma so vez e
que muitas das variáveis são sujeitas a influências que nao po-
demos prever ou controlar.

Assim, para Thompson (la) ,"'abordadacano sí.stemanatural,'a
organizaçãoccmpl.exaé um conjuntode partes interdependentesque, juntas, formam
un todo, porque cada uma delas contribuicom alguma coi.sae recebe al.guma coisa
do todo que, por sua vez, ~ interdependentecom algum ambientemaior". Segundo
, '

esta abordagem mais global, a organização ~ vista como uma unidade

(ID) James D. Thompson, Dinâmica Organizacional. Fundamentos Socio-
logicos da Teoria Administrativa, S. Paulo. Editora McGraw-Hill
do Brasil, 1976, p. 20.
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elI!interação com seu ambiente; em outros termos, a or-g an í zaç ão nao
_;Y'

~ uma entidade. autônoma, mas interdependente com seu ambiente.
Perrow (U;) acrescenta que "todas as organizações, sejam ou não indus-
triais, tântnn ambiente constituído,no mínimo, de fornecedores,concorrentes ,
clientes ou usuários, ligações potenciais ou efetivas; instituiçõesgovernamen-
tais que as regulam, em nível local, nacional e, às vezes, internacional,novas
tecnologias e, naturalmente, o complexo meio polItico e social das comunidades
em que vivem. Mrí.t as organizaçõestentam estabilizar e controlar essas influên-
cias ambientais, isto ê, tentam lidar com as mudanças do ambiente, estabelecen-
do regras, e criando cargos que tornem possível tratar tal ambiente em bases pr~
visíveis e de rotina" •

-1.°Noção de Org°artização"°eOdOe Ambiente

<" .

o modelo do sistema natural concebe as organizações como siste-
'mas abertos, istoê, como entidades que estão em constante inte
ração dual com o ambiente: as organizações influenciam o ambien
te e são por ele influenciadas; atuam a um só tempo como variá
veis independentes e como variáveis dependentes do ambiente. As
sim, as organizações, como sistemas ,abertos, possuem algumas ca
racterísticas essenciais, a saber (la):

a. importação de energia e de inputs de outras organizações, de
pessoas ou do meio ambiente material.

b. exportação ou output dos produtos ou serviços para o meio
ambiente.

Ainda dentro dessa perspectiva, muito bem exposta por Katz e Kahn,
as organizações/como sistemas abertos podem ainda serem caracte-

.
(11) Charles Perrow, Analise Organizacional: Um Enfoque sociológico,

São Paulo, Editora At Ia s , 1972, p. 78.
(la) Daniel Katz e Robert L. Kahn, Psicologia Social das Organiza-

ções, São Paulo, Editora Atlas, 1970, ps. 34-35.
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rizadas por alguns outros aspectos como a recorrência de ciclos
~.•»:" . .

de eventos, entropia negativa, estado firme e homeostase dinâmi
~a, equifinalidade, limites ou fronteir~s, informação como input
e processos de codificação ..As organizações constituem uma impo!.
tante classe de sistemas sociais, e como til, elas não têm
uma estrutura e nem uma autonomia física identificável: sua es-
trutura somente pode ser identificada em termos de cicios de e-
ventos. Em outros termos, a estrutura de uma organização é in-
separável do seu funcionamento (13). Todos os si~temas sociais,
inclusive as organizações, consistem em atividades padronizadas
de uma quant Ldade de indivíduos. Os indivíduos desempenham pa-

.piis e sob este prisma as organizações são sistemas de papiis ,
carãcterizadas por uma cultura e por um"clima organizacional ti
pico. A variabilidade do comportamento individual écontrola:dapor
meio ~e m~canismos como funções, normas e valores que garantem
o comportamento esperado dos individuos. Como os indivíduos per
tencem a várias organizações, Katz e Kahn utilizam-se do concei
to de 'inclusão parcial', pois os individuos se incluem apenas
parcialmente em cada organização, pois as organizações não re-
querem e nem solicitam a personalidade inteira, mas apenas aqu~
les aspectos individuais relevantes para os papéis a serem de-
sempenhados. Por outro lado, o funcionamento organizacional de-
ve ser estudado em relação às transações continua~ como o meio
que circunda externamente a organização. Assim, torna-se impor-
tante a noção de fronteiras ou limites do sistema para uma me-
lhordefinição do mesmo ou para uma melhor análise das suas tran
sações externas. As fronteiras são aquelas áreas onde ocorre
maior i~tercâmbio de energia ou de informação e referem-se aos
tipos de condições de barreira entre o sistema e o seu meio am-

(13) Daniel Katz e Robert L. Kahn, Opa cit., p. 46.
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...•.•/ biente. .Sâo as responsáveis pelo g~au de abe~tura do sistema.
Todavia, seja do ponto de vista do modelo racional ou do modelo
do sistema natural, as o.rganizações existem para cumprir deter-
minados objetivos. Tais objetivos variam enormemente de uma or-
ganização para. a outra e mesmo dentro de uma particular organi-
zaçao em função do tempo e do espaço. A industrialização e as
mudanças ambientais decorrentes têm trazido problemas complexos
e variados para as organizaçõe~. A solução de tais problemas tem
sido um dos pr í.nc í.pa í.s cpted ícado s da atividade administrativa
dentro das organizações e a racionalidade tem sido o imperativo
principal da atividade administrativa. A racionalidade está re-
lacionada com a busca de meios e condições capazes de proporci~

.. _---- --_ ...._----_.~-_.-nar ou facilitar o alcance ótimo dos objetivos. Em sentido am-
p lo ,'~-aracionalidade impl ica na adequação dos meios aos fins,
ap Lí.c ando= se tanto na minimização dos meios para alcançar um
fim, como também na maximização dos· resultados em relação aos

lciS-'empre-gaaos'~-AS' organizações' procuram ser instrumentos efi
cazes de empreendimento humano. a partir da ação planejada e
controlada com vistas a realizações e finalidades. O que ocorre
é que tanto a abordagem do modelo racional como a do modelo do
sistema natural tratam as realizações e finalidades empresariais
como assuntos meramente periféricos.

Perrow sal ienta que Iraorganizaçãonão constituitoda a vida
das pessoas,não é uma sociedade.Os indivíduostêm que desempenharoutros pa-
péis sociaise, além disso, a sociedadeos moldou de vários modos que afetam sua
capacidadena realizaçãodas atividadesprof'issíonaí.s"(1ft). Mais adiante ,
\~ontinua: "as organizaçõesnão podem funcionarben , e talvez nem pudessem exi~
tir, se os indivíduosque nela atuam não fossemmoldados e vivessem em outro am-
biente" (15)..
(Hi) Charl es Perrow, Anal ise Organizac ional: Um Enfoque Sociológi-

.co, São Paulo, Editora Atlas. 1972, pago 75.
(15) Charles Perrow, op. cit., pago 72.
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,~Cada modelo oferece uma visão parcial da verdade, porem, nenhum
..•..~~.

deles oferece uma visão compreensiva das organizações complexas.
Somente a partir do desenvolvimento do trabalho de Burnard (16)
por Simon Clt} March e Simon (18) e Cyert e March (19) criou-se
uma aho~dagem mais recente que contorna o dilema do sistema fe-

.'chadoversus sistema aberto! Estes autores passaram a visualizar
as organizações como entidades que enfrentam e resolvem proble-
mas. o cerne dessa nova abordagem se acha centralizado nos pro-
cessos organizacionais relacionados com a escolha de cursos de
ação num ambiente que não revela inteiramente as alternativas
disponiveis ou as conseqU~ncias dessas alternativas. A capacid~
de·da organização para coletar e processar informações, bem co-
mo para prever as conseqUências das alternatlvase bastantefr:...-
mitada. Para lidar com sittiações de tal complexidade, as organi
z~çoes procuram criar processos para procurar e aprender e,pri~
cipalmente para decidir. Assim, as organizações são visualiza -

s=como "sí sremaszte derrsões". -Como a racionalidade exige que
as açoes sejam planejadas e orientadas no sentido de metas e ob
jetivos e como as organizações se comportam racionalmente ape-
nas com relação a um conjunto de dados característicos de deter
minada situação tal como se apresenta a elis, Simon recorre ao
conceito de racionalidade limitada: ao uecidir, o numero de al-

.:!_rternativasque as organizações deveriam analisar e as informa -
çoes que precisariam para avaliar e muito grande~ indo-alem das
suas possibilidades de obtenção e exame, fazendo com que as de-

U6)
(17)

(13)

(19)

Chester I. Barnard, As Funções do Execuiivo, São Paulo, Edit~
ra Atlas, 1971.
Hcrbert A. Simon, O Comportamento Administrativo, Rio, Funda-
ção Getúlio Vargas, Serviço de Publicações, 1965.
James G. March e Herbert A. Simon, Teoria das Organizações,Rio
Fundação Getúlio Vargas, Servo Publicações, 1966.
R. ~I. Cyert and J. G. March, A Behavioral Theory of the Firm ,
Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, Inc., 1963.
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cisões sejam tomadas a partir de pressupostos que naopodem le-
.•.-!""

var em consideração a totalidade das alternativas. Isto faz
com que o critério da máxima eficiência seja substituído pelo
desempenho satisfatório e o processo passe a enfatizar mais a
satisf~ção do que a maximização (20). Segundo March e Simon(2l) ,
ao ~entarem explicar o comportamento de busca de soluções, as
organizações procuram uma solução satisfatória e nao uma solu-
ça0 ótima: o comportamento de busca se deterá quando a organi~~
çao encontrar um padrão considerado .aceitável ou razoavelmente
bom. Quando a realização da organização cair abaixo desse nível,
nova busca de soluções será tentada, Para ambos os autores, "todo
_processo~ecisóriohumano,sejano ínt:imode um indivíduo,seja na organiza-
ção,'ocupa-seda descobertae seleçãode atterarir.ívas eàtfsfatôrfàs ;--sanente
em-casosexcepcicnaispreocupa-secom a descobertae seleçãode alternativas
-êt ímas" (22)~.A maneira 'pela qual as organ í za çjie s se defrontam

• >.com a complexidade exige portanto uma-racionalidade limitada.•Essa
~~~-----'-!:lboTdagem-ê-cunsistente--com a estratégia -do sistema aberto (ao

salientar os processos em evolução dentro da organização e sua
influência pela complexidade do ambiente da organização) e com
a estrat~gia do sistema fechado (ao salienta~ o desempenho e
decisões deliberadas). Para contornar a versão do sistema feeha
do (ignorar a incerteza para enfatizar a racionalidade) e a v~r
são do sistema aberto (ignorar a ação racional para enfatizar os

.:»: processos espontineó};, Crozier (2!) tentou analisar as organi-
zações do ponto de vista da posição burocrática, mas consider~n
do principalmente a luta da organização contra a incerteza .

. (2Q) Herbert A. Simon, Models of Man, Social and Rational, Nova
York, John Wiley & Sons, Inc., 1957.

(21) James G. March e Herbert A. Simon, op. cit.,
(22) James G. March e Herbert A. Simon, op , cit., ps. 174-175.
(23) Michel Crozier, The Bureaucratic Phenomenon, Chicago, The

University of Chicago Press, 1964.
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Thompson (24) prefere incorporar alguns elementos desses mode-
los e abordagens, passando a conceber "as organizações comple ...;.
xas como sistemas abertos, e conseqUentemente indecisas pela
incerteza, mas ao mesmo tempo sujeitas a crit~rios de racional!
dade e conseqUentemente necessitadas de resoluçio e certeza".Os
fenômenos relacionados com as estrat~gias do sistema aberto e
fechado nio se acham distribuídos ao acaso dentro das organiza-
ções complexas, mas tendem a ser especializados. As organizações
enfrentam a incerteza criando certas partes especificamente pa-
ra lidar com ela, e especializando outras para funcionar sob
condições de certeza ou quase certeza. Para tanto, Thompson ado
ta a sugestio de Parsons (25) de que as organizações apresentam
tr~~ níveis distintos de responsabilidade e controle, a saber:

o Sistema Gerencial: Os Níveis Técnico, Organizacional e Institucional (26')

Tipo de Ponto de Técnica Horizonte Estratégia
Vista de de Tomada

Gerente Tarefa Predominante Utilizada Tempo de Decisão
, . Raciona Administra-

Técnico lidade- Engenh~ria ção Cientí- Curto-prazo :;"~taci21Técnica fica,
Pesquisa

., Operacional
-

Media- Coordena Político
Curto-prazo

- Mediação e Compromis-dor çao longo-prazo so
Lida com
incerte- Conceptual Verificação
za rela- oportunista

Institu- ciona a e Negocia com longo-prazo JuIgamen-
filosófico talciona! o!,ganiz~ o ambierite

çao com
o ambien
te -

(2~) James D. Thomp son , op ..cit , , ps. 23-24-
(25) Talcott Parsons , Structure and Process in Modern Societies

Nova York, The Free Press of Glencoe, 1960.
(26) Thomas A. Petit, A Behavioral Theory of Management, in Academy

of Management Journal, 1967, 10, p. 349.
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..)'i Nível técnico : local izado nos níveis centra is da organização e
relacionado com os problemas de operação e execução. Geralmente
orientado para a eficiência e para as exigências impostas pela
natureza da tarefa técnica, com os materiais a serem processa -
dos e a coordenação dos numerosos especialistas necessários ao
desenvolvimento dos trabalhos. O nível técnico opera como um
sistema fechado, dentro de uma certa previsibilidade e rotina ,
protegido das incertezas: ambientais pelos dois outros níveis or
ganizacionais. Nele predomina a racionalidade técnica que se ba
,seia na busca das melhores técnicas para aumentar o desempenho
organizacional, principalmente no que tange à produção de bens

--ou de serviços.

2.'Niv~l ~ediador: situado entre o nível técnico e o nível institu
cional, cuida da solução dos problemas de captação e distribui-'- ,

- ção dos recursos necessários à organização. O nível mediador a~
ministra o nível técnico, protegendo-o ao limitar suas frontei-
ras ambientais. Decide assuntos que envolvem a tarefa técnica a
ser desempenhada, programas, escalas de operações etc.Orienta a
-ação administrativa, uma vez que a interação com o ambiente ex-
terno introduz a incerteza na organização, possibilitando a ra-
cionalidade organizacional, da qual falaremos mais adiante. 0
nível mediador opera como um sistema aberto, com grande absorção
das incertezas advindas do ambiente através do nível :j.nstitucio
nal.

3.'Nível institucional: é o nível composto por diretores e altos
funcionários, responsáveis pela definição dos objetivos e das
estratêg í as gLoba í s da organização frente a um ambiente vasto
e mutável. E um nível mais amplo, principalmente em organizações
descentralizadas e constitui a fonte do significado e da legiti-
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,~máção que possibil itam a implementação dos objetivos organiza-.:»:
cionais. Incube-se do estabelecimento da estratégia a ser utili
zada pela organização para obter apoio ambiental, para alocar
recursos criticos e relaciona-se com clientes, defroritando-se
diretamente com as incertezas e coações ambientais.

Como ê impossivel controlar ou eliminar - incerteza no nível ins
titucional, pois a organização lida com um ambiente sobre o
qual não possui nenhuma autoridade formal, a incerteza ambien-
tal,aonivel institucional, pode ser amortecida ao nivel media-
.dor que a limita no tempo e a coloca disponivel ao nível técni-
co sob a forma de decisões. e programas, permitindo-lhe o desem-
penho de sua função.

-De um fado, a organização deve oferecer a certeza ao nível técnico
parà satisfazer seUs crité'rios racionais,rnas deve permanecer fle-

_xivel e adaptativa para satisfazer as---deIlÍaridasàriibientais. Para
-tant~-o-nivel mediador-deve eliminar--âig-um-asirregularidades vin-

das de fontes externas e, por outro lado, pressionar o nGcleo téc-
nico para introduzir modificações quando as condições sofrerem al-
terações.

Daí a "racionalidade organizacional" cujo conceito incorpora nao
só a racionalidade técnica, meramente orientada para a ação instr~
mental na direção dos fins desejados dentro de uma convi~ção de re
lações do tipo causa-e-efeito, envolvendo simultaneamente tanto a
aquisição dos inputs como também a colocaçã9 dos outputs, mas tam-
bém está voltada para as coaçoes que precisa atender as variáveis
que não pode controlar.
Thompson deixa claro que, sob normas de racionalidade (técnica) ,as
organizações procuram proteger seus nGcleos técnicos das influên-
cias ambientais1a fim de alcançarem a perfeição técnica a partir
do controle de todos os elementos envolvidos. Porém, a racionalida
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y,ae organizacional envolve, no mínimo, três principais atividades,~.•.

no seu defrontamento com o ambiente:

1. atividades de input;
2. atividades tecnológicas:
3. atividades de output.

Essas três atividades sao interdependentes e por isto, precisam ser
adequadamente sincronizadas: as atividades de input e de output in
terdependem do ambiente e a racionalidade organizacional atua den-
tro da lógica do sistema aberto (não se adapta à do sistema fecha-
do), Thompson propõe que, sob normas de "racionalidade organizacio

.naI'", as organ í.zaçôe s procuram amortecer as influências do ambi.en-
~----- --- --- --------_._-- -te, ce~cando seus nG~leost~cnicos de componentes de inputs e

- -output s.

.'.Isto significa que,para maximizara produt Iví.dadej..o níic eLo técni-
~,-,=~~~u..-dev:erât ervcond í çôe s de.iope rar corno se .o-ambiente (mercado) ab-

sorvesse aquele tipo de produto constantemente e corno se os inputs
tamb~m fluíssem continuamente dentro da quantidade e qualidade es-
pecificada. O amortecimento do input ~ garantido pelo estoque de
materiais e suprimentos, pela manutenção preventiva do equipamento,
recrutamento de pessoal homogêneo e seu treinamento. O amortecimen
to do output ê garantido principalmente pelo estoque de produtos
acabados.
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Inputs

Penetração
de forças
ambientais

.••...
.••...

..... .••...
......Fronteiras

Enquanto o amortecimento absorve ou elimina flutuações ambientais,
a organização pode, no caso de não ter condições de amortecer, pe-

"

10 menos suavizar ou diminuir as flutuações do ambiente. ThompsoL·
propo e que, "sob normas de racionalidade,as organizaçõesprocuramsuavizar
as transaçõesde inpute output". A suavização ou nivelamento se faz
através de estímulos ou prêmios ou ainda vantagens oferecidas pe-
las organizações quando há pouca procura pelos seus produtos os
serviços (nivelamento de output) ou desenvolvendo. atividades pre-
ventivas e profilãticas (nivelamento de inputs) com6 no caso do
corpo de bombeiros e hospitais, tentando reduzir as flutuações de
demanda.
Outro artifício descrito por Thompson é a previsão para possibili-
tar urnaprévia adaptação. Assim, "sob normas de racionalidade, as
organizações procuram prever e adaptar as variações ambientais que

'~ão podem ser amortecidas ou niveladas". Por último, salienta
Thompson que, quando o amortecimento, o nivelamento e a previsão
nao protegem seus núcleos técnicos. contra as flutuações do ambien-
te ,as organizações, "sob normas de racionalidade,recorremao racionamen-
to". Em outros termos, a organização apenas aceita parte dos inputs
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ou aplica seus outputs dentro de determinadas prioridades de aten-
..,y'-

---dimento.
Para Thompson, a açao organizada se fundamenta nos resultados dese
jados e nas convicções de ~ausa-e-efeitodaquela ação: é a raciona
lidade técnica. Na medida em que a tecnologia ê colocada em uso,
surgem não somente os resultados esperados, como também novos: co-
nhecimentos entre causa-e-efeito. Assim, hi uma racionalidade org!
nizacional baseada nessa lógica e que leva as organizações a algu-
mas manobras com relação ao ambiente que se caracterizam pelo
fechamento ou isolamento de suas tecnologias, o amortecimento, o
nivelamento, a previsão ou o racionamento. Essas manobras propor -
cionam à organização um certo autocontrole, apesar da interdependên

--
cia -com o ambiente. Assim, a compreensão do fenômeno organiz--aciona-l
.ímpLfc ama necessidade da compreensao de um fenômeno maior: o am-
biente. ;

A consideraçio do ambiente no estudo das organizações é bem re-
cente. Somente a partir do final da década de 60 é que a Teoria
das Organizações começou a dar-se conta da importância do ambien
te na análise organizacional, seja sob o ponto de vista de sua
estrutura, seja do ponto de vista de s~u comportamento.
As primeiras teorias das organizações - a Escola clissica, aEs
cola das Relações Humanas e a Burocracia de Weber - consideravam
as organizações apenas do ponto de vista de seus componentes i~

.:ternos,sem nenhuma conexão ambiental. As organizações eram
estudadas como entidades concretas e absolutas como se existis-

.i.sem um vâcuo , com completa omissão do ambiente. Trata-se de uma
abordagem meramente intraorganizacional, introspectiva e limita
da quando às variiveis estudadas. Durante as primeiras cinco ou

"
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seis décadas deste século, parece que o estudo das organizações
sofreu crescente ampliação no seu enfoque, aumentando gradativa
mente o número de variáveis consideradas, porém mantendo-se re~
trita aos fenômenos internos circunscritos dentro das frontei -
ras organizacionais, adotando urna abordagem predominantemente
voltada para o sistema fechado.
Com o advento do estruturalismo na teoria das organizações, i:ni
ciou-se lentamente a adoção do sistema aberto no estudo das or-
ganizações. Ao estudar a sociedade de organizações, a teoria e~
truturalista passa a enfati2lar gradativamente as relações inter
organizacionais caminhando rumo ao ambiente e seus diversos ní-
veis. A abordagem estruturalista passa a considerar o estudo
das,organizações e de seus ambientes, estes tornados corno fontes
de recursos ou de ameaças.
O desdobramento da Escola de Relações Humanas e o surgimento da
Teoria Compottamental (Behaviorista) traz novas variáveis: Aor
gan~zação passa a ser estudada do ponto de vista do seu compor-
tamento (funcionamento) e os processos organizacionais ganham
novas dimensões. A organização passa a ser visualizada corno um
sistema de decisões, no qual o ambiente atua corno elemento limi
tador da racionalidade organizacional no processo decisorial. A
incorporação da teoria de sistemas no estudo das organizações
ratifica a importância do ambiente. As organizações são agora
definitivamente estudadas corno sistemas abertos em constante in
tercâmb Io. com o me io ambiente. As organizações importam, proce~
sam e exportam recursos, energia e informações ao ambiente." Ger
tas características sistêmicas provenientes da interação" com o
meio ambiente são enfatizadas:feedback, a homeostase, a eqüifi
nalidade, etc. proporciona~ urnavisão mais dinimica das organi-
zações. As organizações corno classes de sistemas abertos garan-
tem a sua eficácia graças à sobrevivência ou ao crescimento den
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tro de um ambiente sujeito a constantes transformações e mudan-
ças. A adaptabilidade organizacional é um imperativo.
O Desenvolvimento Organizacional, a partir da abordagem sistêmi,
ca procura desenvolver tecnologias de intervenção voltadas exa-
tamente para a flexibilidade e mudança proativa das organizações
frente às mudanças e rápidas transformações ambientais. Para
tanto, tornam-se necessárias mudanças estruturais e principal -
mente mudanças comportamentais.
A Teoria da Contingência, nesta década de 70, marca definitiva-
mente a Impor t ânc í a fundamental do ambiente no estudo das orga-
nizações. As organizações não apenas são visualizadas como sis-
temas abertos; como a sua estrutura e funcionamento passam a

--- .-~--------------~_..-- ---- ---ser' estudados 'em função das contingências e coações ambientais.
O~·ambiente traz a incerteza para as organizações. A incerteza a
parece como o problema fundamental p ara as organizações compl e
xas e a luta contra ela passa i constituir a essência de toda a

ão-admini5trã.tiv~C.-SaLi.e nt a Thomp son (2~) que "assim cano a con-
pleta incertezaou falta de propósitoé a antítesede propósitoe de organi-
zação, também a certezacanpletaé uma utopia;mas quantomais rígidas as
normas de racionalidade,mais energia a organizaçãodevotará ao seu movirnen-
to nnno à certeza".

'3. Dificuldades da Análise Ambiental

Ainda para Thompson (:"28), a teoria do ambiente tem sido uma teo
.ria residual: ela se refere a tudo o mais.
Para simplificar esta análise, muito úteis foram as contribui -
çoes de Dill (29) ao conceituar Ambiente Operacional ou de Tare

(27.) James D. Thompson, op. cit., p. 189.
(28) James D. Thompson, op. cit., p. 43.
(29) W. Dill: "Environment as an Influence on Manager ial Aut onomy ,

ASQ - voL /march/ S8, (409 -44 3) .
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fa, onde distinguiu as partes do meio ambiente "relevantes ou
potencialmente relevantes para uma organização estabelecer e
atingir um objetivo", np sentido de que forneceu subsídios para
alguma delimitação do amplo conceito de ambiente.

'Entretanto, as dificuldades da análise ambiental não foram- to-
talmente vencidas: - Shein (30) salienta quatro principais cau-
sas para a exist~ncia destas dificuldades, a saber:

1. A dificuldade de estabelecer-se fronteiras adequadas a qual-
quer organização e determinar razoavelmente seu tamanho, uma
vez que muitas empresas possuem filiais, transporte, _clien-
tes, departamento de pesquisa etc., o que gera a dúvida: on-
de ela deixa de ser empresa para ser par-t-e-da socieda-de? O

meio ambiente deve ser considerado na totalidade ou apenas os
siste~as econ5mico e político ?

2. As organizações geralmente t~m v-árIos-propós~ítosou funções:
algUma~ funções-são ~primárias --(produzir e comercializar) e
outras secundárias (proporcionar segurança aos empregados e
oportunidades de crescimento.
Paralelamente, algumas funções sao manifestas (contabilidade
convencional) e outras latentes (contabilidade social).

3. As or-g'an í.z a çôe s incluem} dentro de si, representações do meio
ambiente. Os emp~egados nao sao apenas membros da organiza -
ção que os utiliza, mas também, membros da sociedade e de ou
tras organizações como sindicatos, gr~pos de consumidores
etc. Através destes papéis extrínsecos, carregam consigo exi
g~ncias, expectativas e normas culturais.

4. A natureza do meio ambiente muda com muita rapidez, levando

- (3D). Edgar H. Schein: Psicología de la Organizació~::Madrid-Prentice
- Ha11 , (1972), p , 118 -119 •
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~~/ ao rápido desenvolvimento da tecnologia, às intensas mudan -
ças na economia, à expansão de mercados pelo mundo inteiro ,
às alterações polI't í.c as e sociais. Os meios ambientes carac+ .
terizados pela rapida mudança e turbulência exigem das orga-
nizações uma impressionante capacidade de resposta e adapta-
çao.

Por estes motivos, as teorias de organizações oferecem, cada
vez mais, modelos pouco nítidos e de alta complexidade para ex-
plicar as relações entre as organizações e seus ambientes. A in
certeza constitui a dimensão mais gen~rica que indica a falta
de informação imprevisível e causal sobre as relações de
sa-e-efei to.

cau-

".-- ""'-

Um outro aspecto focalizado por Starbuck (31) mostra que hâ

.grande dife~ença entre a Seleção e Percepção Ambientais pelas
organizações, o que torna impossível ~ estabelecimento de um

~~~~---fll -adro de -ref-erênciasobj-etivo e claro. Assim, considerando Se-
leção Ambiental o acesso a um grande número de ambientes .sele-
cionados por diferentes graus de alternativas e, Percepção Am-
biental a percepção subjetiva do ambiente organizacional, que
pode ser percebida ao mesmo tempo como complexo e dinâmico para
algumas organizações e estático e compreensível para outras)
mais evidente fica o caráter relativista e ambíguo da
organizacional.
Outra posição de interesse quanto às dificuldades encontradas p~

analise

la analise ambiental ê a defendida por Weick (32), em que "as
teorias atuais de organizações não sao explícitas a respeito do

(31) William Starbuck :"Organizations and their Environments" in
Marvin·Dunnette (ed), HANDBOOK OF INDUSTRIAL AN ORGANIZATIONAL
PSYCHOLOGY-Chicago-1976, (p. 1069-1082).

(3·2)Karl Wcick: Psicologia Social das Organizações: Ed , Edgar
Blucher/EUSP, 1973, (p. 28-29).
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..,!" que,constitui um ambiente. Muitas teorias da organização susten
tam que as organizações só podem ser compreendidas como mecanis
mos "inventados" para adaptaçãoãs circunstâncias ambientais na
busca de objetivos. O problema desta tese é que nunca poderemos
explicar com certeza. o que se adapta a quê:- Dizer que a orga-
nização se adapta a si mesma e ao que é diferente de si mesma
nao nos diz muita coisa. E preciso saber, especificamente, o
que esti sendo adaptado e p~r que meios.
Até a localização da adaptação e os limites entre interior eex
terior sejam explicitados, será difícil saber com segurança o
que é uma organização, o que faz e por que o faz. rr

Daí' a sugestão de Weick de que "uma das formas mais pranissoras de
tratar o ambienteé através da utilizaçãoda informação.Em vez de conside-
-rar o anbíente decisivo das organizaçõescomo formado de matêr í.as-pr ímas e

matérias-primastransformadas,parece possível conseguir interpretaçãomais
cOOlpletada realidade se considerarmosa informaçãoe o sentido cano os
bens decisivoscom que as organizaçõesoperam, aos quais seus processos se
dirigen, em função dos quais suas relações se estabelecem". Para ele, "se
o ambientesignificativopara a organizaçãoé descrito através de termos

.~ informação,é possível sustentarque a organizaçãoprocura resolver a
ambigUidadeexistentenas informaçõesrecebidase consideradassignificati-
vas"•

Resta-nos lembrar a posição de Pusié (33), para quem a noçao de
ambiente é utilizada geralmente, num sentido vagamente auto-abran
gente, ocultando muito mais do que o conceito pode revelar. In
troduz quatro consideraçÇies neste conceito ainda bastante amplo:

a) O ambiente não é uma massa uniforme. mas é disposto emca

.(3J) Eugen Pusié:: Freedom and Constraint in Cooperative Systems.in
Geert Hofstede and M. Sami. Kassem (eds) , "EUROPEAN CONTRIBU-
TIONS TO ORGAIH ZATION THEORY". Van Gorcum , Assem/ Amsterdam
The Netherland, 1976, (p. 131-135).
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tegorias com diferentes relevâncias para os sistemas. Sug~
re uma matriz composta de duas variáveis para melhor clasi-
ficar as categorias ambientais: a proximidade crescente da
ação humana cooperativa e a acentuação progressiva da deci
sao humana, conforme figura que se segue:

ACENTUAÇÃOCRESCENTE NA DECISÃO ~~A

'EcolÓgico BiolÓgico Dem~ráfico

Clima Caráter físico Natalidade
Solo Resistência MortalidadePadrões de
&.tbsolo capacidades f.forbilidade

Vegetação Intensidade de Densidadeimpulsos

SEmântico Nonnativo C<wrltivo

Significação Agrado-de sagrado, Mitos
Canpreensao Regras Filosofia
Representação Principios Senso couum
Canunicação Valores Ciência

Motivos
Intenções
Objetivos
Interesses

Material

Tecnologia de ins
trumentos -

Habitação
Tecnolog ia de
transporte e
cammicação

Guerra

-Villicional--

, Dependência-Independência Cooperação-Conflito

Itnizade
Inimizade
Divisão do t rabafho
Equidade

Poder
Servidão
Estratificação
Liberdade

Simbólico Regulativo

Reproduçâo
Identidade so
tial

Socialização
Satisfação de
interesse

Produtivo Associl,tivo

Linguagen
Matemática
Lógica
Arte

Bens materiais
Serviços mate
riais -

Bens não-mate-
riais

Serviços não-ma
teriais -

Defesa
Aquisição
Estética
Interesses re-
creacionais

Fig. 4: Matriz de Categorias Ambientais
Fente: Eugen Pusié. Freedan and Constraint in Cooperative Systems. in

Geert Hofstede and M. Sami Kassen (eds). European Contributions
to Organization Theory, Amsterdam, Van Gorcum/Assen, 1976, pago
132. ' .

b. O ambiente está em constante movimento. A direção e o grau
de mudança dos fatores relevantes precisam ser identificados
para que a relação ambiente-sistema possa vir a ter algum
significado. Cada gr,:!pode fatores caracteriza-se por ,um
comportamento de mudança específico. Alguns podem ser medi-
,} ..
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dos através de tempo geológico, enquanto outros apresentam
tendência ã transformação errática e explosiva. Contudo, o
movimento potencial de cada grupo de fatores parece ter lL-
mites e quando estes limites são alcançados, a direção e o
caráter do movimento se alteram.

c. O intercâmbio entre um sistema e seu ambiente é um processo
ambíguo: do ponto de vista do sistema, qualquer input do al!
biente pode ser positivo ou negativo. Os inputs positivos -
- na forma de novos membros, recursos, instrumentos, infor-
mação - são necessários para que o sistema faça o que deve
fazer, garanta sua manutenção e crescimento. Inputs negat~-

pos - dificultam a existência e o Eunc i.on amento do sistema .•
A maior diferenciação interna do sistema proporciona maior
capacidade para mapear o ambiente relevante em detalhes ,bem

=_~~~ c_o_m.~m~io!---.E5~~~i~~l!dadeparél_o.~i~~~II1_éldiscriminar
os inputs positivos e negativos.

entre

d.·O processo de diferenciação dentro dos limites integrativos
oferecidos pelo ambiente, normalmente se acelera levando a
um grande número de recolocações, até o limite da capacida-
de dos atuais mecanismos de integração do sistema de acomo-
darem variedade.

CONCLUSÃO

Além dos problemas levantados pelos autores citados, a análise or
ganizacional apresenta problemas de ordem metodológica nas pesqu,!.
sas empíricas conduzidas até agora sobre as relações organização-
-ambiente, entre os quais salientamos:
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* Identificação das unidades relevantes de estudo nos ambientes or
--~-;.;

ganizacionais.

* Mensuração de seus atributos variáveis.de modo o mais direto po~
sível.

* Determinação das fronteiras dos ambientes estudados.

* Operacionalização dos atributos das unidades ambientais estuda-
dadas.

Várias sao as dimensões que têm sido usadas para descrever e medir
ascaracteristicas ambientais, como: instabilidade, complexidade,
competitividade, incerteza. Esta última, foco de estudos de Dill e
Galbraith principalmente, evidencia a importância da informação :-

-A Teoria da Contingência acentua que as organizações precisam sin·
tonizar-se estruturalmente para defrontar-se adequadamente com o
ambiente descrito pelas caracteristicas acima citadas .

.A tendência atual é de enfatizar, como uma das tarefas precípuas
do administrador, o relacionamento do sistema total com o ambiente,
isto ê, orientar-se constantemente para os aspectos relevantes das
relações externas da empresa.

o que nao ie pode contestar, contudo, ~ que, apesar dos múltiplos
enfoques dados aos estudos ambientais, tipologias, níveis de abra~
gências, impactos, etc., e, apesar das. inegáveis dificuldades do
estudo face à falta de uma sistematização objetiva, a análise am-
biental assume cada vez maior relevância entre os autores atuais.

,.
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PARTE UM: ORGANIZAÇÃO E AMBIENTE I

11. OSN!VEIS DE AMBIENTE E SUA ABRANGENCIA

. .j, A noção de Ambiente Operacional de Dill

2. A noção de Conjunto-Organizacional de Evan

3. Evolução do Conceito de Ambiente Operacional
de D. Sullivan

4. Classificação de Hodge & J~hnson (Macro-Micro.
e Ambiente Intermediário

Conclusão

, .
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..-!'"II. NIvEIS AMBIENTAIS E SUA ABRANGENCIA

Dada a grande dificuldade do estudo do ambiente, sobretudo
por sua difícil conceituação e delimitação clara das fron-
teiras entre Organização e Ambiente, julgamos acertado of~
recer um rapido panorama do desenvolvimento destes concei
tos que, embora bastante recentes, apresentam incontesta -
vel valor nas abordagens contingenciais das teorias organi
zacionais da atualidade, em virtude da necessidade que a
organização tem de captar as oportunidades oferecidas pelo
ambiente de modo a garantir sua sobrevivência e crescimen-
to.

1. Um dos primeiros e stud í osos do assunto foi William Dill
(1958)-(34), interessado que estava no impacto causado

',pel~s.variaveis ambientais sobre as organizações: seu
maior mérito foi o desenvolvimento do conceito de "am-
biente operacional ou de tarefa", a fim de destacar as
partes do meio ambiente relevantes para uma determinada
organização, seja no sentido de estabelecer ou de atin-
gir os objetivos preestabelecidos.

Para Dill, apos uma pesquisa realizada com'empresas no-
rueguesas, o ambiente operacional seria aquele imediata
mente ligado à organização, constituído principalmente
de 4 setores:

a .'Clientes : distribuidores, Lntermed í.âr í os , consumido-
res.

b.'Fornecedores: matéria-prima, mão-de-obra, capital,e!
paça físico etc.----~-----------------------------'(34) William Dill: - Environrnent as an Influeilce on Managerial '

Autonomy (ASQ/Vol. 2 March/1958 Cp. 409-443).
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c. Concorrentes: para produtos e serviços ou para recur
sos.

d. Grupos Regulamentares: associações, governo, sindica
tos etc.

Vários aspectos importantes podem ser apontados no tra-
balho de Dill, entre eles a possibilidade de distinguir
entre os elementos do ambiente, aqueles que realmente
possam ser relevantes para a organização focalizada.

Em 1962, Dill apresenta novo trabalho a respeito do im-
pacto do ambiente sobre as organizações (3g), trabalho
em que dá grande realce ao papel da<í.nfo'rmaç'ào como

","

principal input do sistema organizacional, mostrando as
diferentes dificuldades enfrentadas para a seleção, in-
terpretação e percepçao adequadas destas informações.

1.1. Realça que nem sempre a informação mais accessível
e evidente é a mais relevante para os objetivos o~
ganizacionais que se pretendem atingir. E importag
teseleciohar adequadamente.

1.2. Mostra que, mesmo no caso em que diferentes pes-
soas têm acesso a determinadas informações," sua
interp~etação provavelmente apresentari variações,
dada a ~rcepçãoseletiva de cada indivíduo, o que
causará diferentes conseqUências ã organização. E
o caso dos vários graus de autonomia desenvolvidos
pelos que lidam com as informações, conforme sai-
bam tirar maior ou menor proveito do que lhes che-

-ga as maos.

"(35) Wi11iam Di11: - The impact of Environment on Organizationa1
Deve10pment, in: Concepts and Issues in Administrative
Behavior (1962).
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. 1.3. Dill observa que a autonomia dos niveis gerenciais
nas organizações dependerá também da liberdade que
lhes foi concedida para adotar uma 'déterminada es-

\

trategia de comportamento e da aceitação de suas
ações pelo grupo que o cerca. Em suma. percebe que
o homem pode e deve ser treinado para captar os
elementos do ambiente que favoreçam o desenvolvimen
to de sua autonomia. bem como na escolha adequada
de atitudes que convençam a empresa e o grupo com
quem trabalha.

1.4. Seu trabalho apresenta uma visão antecipada da
enorme importância da informação como input indis-

.pensável a sobrevivência e crescimento da organiza
çao. A previsão das variadas conseqUências advin-
das das divergências na se1~;ão. interpretação e

percepção destas informações pelos elementos que
.deverão determinar as futuras açoes com base neste

dado. deram-lhe papel de real destaque na teoria
das organizações. Seu trabalho foi. posteriormente.
desenvolvido atraves da adição de novos conceitos.
porem. sem rejeitar os aspectos fundamentais por
ele defendidos.

2. Em 1966. Wi1liam M. Evan (36) desenvolve importante tra
balho sobre o "Conjunto-Organizacional". baseado nao
apenas no trabalho de Dill. mas. sobretudo no conceito
de "conjunto de papeis" apresentado por Merton (37). am

(36) William ~1. Evan: The:. Organization--Set: Toward a Theory of
Interorganizationa1 Re1ations, in James ThompsonApproaches
to Organizational Design - 1966.

(~1) Robert Merton: Social Theory & Social Structure. G1encoe -
1957.
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pliado ao nível das organizações. E a partir deste con-
ceito de Merton que Evan inicia o estudo das relações
interorganizacionais:

"Conjuntode papéis consisteno conpl.exode pápeis e relações de
papéis que o ocupantede um detenninadostatustem em virtude de
ocupar este status."

Da mesma forma que Merton toma como unidade de análise
~ • - po "status", Evan usa para unidade a Organlzaçao Focal,a

qual estabelece interações com os elementos relevantes
de.seu conjunto-organizacional.

As relações entre uma organização focal e seu conjunto
organizacional são mediadas pelo:

.a. conjunto de papéis de seu pessoal de fronteira.
'-. b. 'fluxo de informações. pessoas e produtos ou serviços.

A análise do conjunto-organizacional de uma organização
focal pode revelar:

a. Estrutura interna da organização focal.
b. Grau de autonomia na tomada de decisões •.'
c. Grau de eficácia ou alcance de objetivos.
d. I~entidade (imagem pfiblica e auto-imagem).

~
e. Fluxo de informação da organização focal com os ele-

mentos do conjunto-organizacional e v.v •.
f. Fluxo de pessoas entre a organização focal e os ~le

mentos do conjunto-organizacional e v.v •.
g. Forças que impelem a organização focal a cooperar ou

competir com el~ment~s de seu conjunto-organizacio-
nal, a coordenar suas atividades, a fundir-se com ou
tras organizações ou até dissolvê-las.

Evan levanta hipóteses que devem ser investigadas sobre
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os conjuntos-organizacionais e suas relações com a auto
nomia existente na organização focal para a tomada
decisão:

de

,
1. Quanto mais alta for a concentração de inputs de re-

cursos organizacionais, mais baixo será o grau de a~
tonomia na tomada de decisões da organização focal.

2. Quanto maior o tamanho do conjunto organizacional me
nor a autonomia na tomada de decisão da Organização
focal, exceto para os elementos do conjunto-organiz~
cional que se reúnem em coalizão para controlar os
recursos: ê essencial ao funcionamento da organiza-
ção focal que um único membro nao cooperativo do con

>~junto não mantenha o controle das fontes.

3.'Quanto maior o grau de similaridade de objetivos e
funções entre o conjunto organizacional e a organiz~
ção focal maior será a competição e menor o grau de
autonomia na tomada de decisão.

4. Quanto maior a intensidade de relacionamento entre a
organização focal e elementos de seu conjunto mais
baixo será ~ grau de autonomia na tomada de decisões
da organização focal.

5. Organizações normativas têm maior efeito constrange-
dor sobre as decisões da organização focal do que so
bre as demais organizações.

3. Ao trabalho de Evan podemos acrescentar o enfoque de
Dalle Sullivan (38) onde tenta relacionar vários elemen
tos do ambiente à descentralização da tomada de decisão.

~~,) Organizational Administrative Sciences - vol. 8 n9 2-3
(Summer-Fall 77) no art.: Task Environments and Social
Structur (Toledo University).
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(1) analisar parcialmente a afirmação de que osambien-
tes específicos de tarefa de uma da organização, va
riam simultaneamente;

(2) analisar parcialmente a afirmação de que as dimen-
soes de incerteza e complexidade do ambiente de ta-
refa variam simultaneamente;

(3) indicar especificamente a influência do ambiente de
tarefa sobre os níveis departamentais (divisionais)
nas grandes organizações.

n--~.~-o--
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Para Sullivan, ambiente da organização "ê tudo o que esti-
ver fora de suas fronteiras".

Este termo "ambiental", dada a variedades de conceitos
que lhe foram atribuídos, é por vezes ambíguo e pode

ser usadd em virios níveis de anilise e medido segundo
diferentes dimensões.
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Para Sullivan, há pelo menos quatro níveis de ambientes
organizacionais e quatro dimensões relevantes a serem
considerados:

"
a) cultural ou social: muitos teóricos enfatizam as dife

renças como provenientes culturais, de valores, econ~
micos e políticos. (Myers-1964; Richman-1965;Neghandi-
-1971; Tannenbaum-1974).

b)ainbiente institucional: baseado nas diferentes carac-
terísticas presentes entre as indústrias .

.c) ambiente de tarefa: ao qual se referem Dill (1958)
Evan (1966) e Thorelli (1967), onde se incluem as
transações com fornecedores, usuários e outros elemen
.~-'-

tos do ambiente operacional.

d)ainbiente específico dos grUp·os de 'traba.lho : menciona-
do por Klein (1973) e Van de Ven & Delbecq (1973).

o 4. Para finalizarmos o estudo sobre a abrangência nos
veis ambientais é indispensável referência à classifica-
ção de Hodge e Johnson (39) onde distinguem 3 níveis de
ambiente:

A .00 Mac roO-Aínbiente : t: o contexto total a Itamente complexo
em que a organização existe, exercendo considerável
influência sobre sua composição e suas operaçoes. t:
constituído de pelo menos três sistemas principais
cultural, político eeconôinico. Cada membro da organi

- -zaçao e por ele influenciado e a ele reage a estas

(39) Billy J. Hodge & Herbert J. Johnson: Management and
Organizational Behaviol' :A Multideminesional Approach"
(Cap. 4).
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tr~s forças na medida em que o Administrador '"possui
melhores informações sobre seu ambiente, melhor pode-
ri compreender o contexto que cerca a organização e

", "

suas éonseqUentes interrelações. Desta compreensao de
penderá o funcionamento da organização dentro de um
"nível ótimo de desempenho".

Dentro do macro-ambiente, destacamos a importância de:

a . Sistema CultUral

Cultura ê a única característica de grupos que pe!.
mite criar e propagar na sociedade, a aprendizagem
acumulada no passado, de geração à geração, bem
como permite a acumulação da aprendizagem. E o meio
pelo qual uma sociedade vive, incluindo as rela-
çoes entre valores, papéis e padrões de comportame!!.
to.
o homem, do nascimento ã morte, faz parte integral
da sociedade e da cultura e é com seu sistema cul-
tural que ele aprende a interagir com os demais.

No caso das organizações hi um efeito recíproco ~n
tre as organizações e sua cultuia, muito embora o
efeito exercido pela cultura sobre a organização
seja sensivelmente maior.

Uma organização recebe normas e 'res'trições para
operar na sociedade em que se situa.

- A cultura é a determinante destas" regras básicas
que deverão. reger as operaçoes das organizações,
bem como todos os aspectos que envolvem a organ!
zaçao.
~ produto da cultura a ciência utilizada na pro-
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dução e distribuição de valores ã sociedade.

são efeitos da cultura os motivos pelos quais os
membros da organização buscam suas satisfações
pessoais.

Não há uniformidade de culturas pois o fenômeno da
participação multiorganizacional leva a interações
inúmeras, o que impede a existência de um denomina
dor comum que oriente a um desenvolvimento unifor-
me da cultura.

b.Si~tema Politico
Só ê separado do sistema econômico arbitrariamente,
como conveniência para facilidade de estudo: nao
se trata de separação real. E inegável a necessida
de d~ um sistema político. Provavelmente, a la.fo~
ma de "governo" tem origem dentro da família. Cer-
to ê que, desde cedo, o homem aprende a relacio-
nar-se com os outros, tornando necessária alguma
forma de regulação e controle dessas relações.

B.·'Ambiente Intermediário: Cada organização persegue ob-
jetivos e missões que lhe proporcionam meios para sa-
tisfazer os grupos a ela associados.

O que faz com que as organizações se diferenciam umas
das outras, mesmo quando pertencentes ã mesma indús-
tria, ê o meio pelo qual cada uma delas translada os
elementos de seu ambiente geral, em missões específi-
cas.

\ .

As considerações feitas neste item referem-se sobretu
do a estas diferenças nas definições, usos e efeitos
dos sistemas ambientais.
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Ambiente Intermediário: êa cadeia de sistemas que li
ga urna organização ao seu macro-ambiente. Inclui vá-
rios sistemas nos quais a organização se fundamenta
para diferenciàr-se das demais, no ponto de vista de
natureza, tamanho ou grau de sofisticação dos siste-
mas utilizados.

Os principais subsistemas do ambiente intermediário
sao:

'_o

Ambiente Intermediário
* Sistema mercadologico
* Sistema de suprimento
* Sistema físico de distribuição
* Sistema de comunicação
* Sistema competitivo
* Sistema de tecnologia
* Sistema de serviços
* Sistema de pressões grupais--~-~ ----Mkroambiente

O Ambiente Intermediário
Fonte: Billy J. Hodge and Herbert J. Johnson,Management and Orga-

nizationalBerulvior,A MUltidimensionalApproach, Nova York,
John Wiley & Sons, Inc., 1970, p. 85.

--------

a. Sistema de SUprimento: ê o sistema que fornece
organização elementos e rec~rsos para que ela pos-
sa produzir e distribuir seus bens ou serviços. To
da organização deve desenvolver e manter fontes de

-suprimento adequadas para poder cumprir seus propo
sitos e a qualidade de suprimento disponível ê fa-
tor preponderante nas decisões acerca da produção
e distribuição dos bens ou serviços.

h.Sistema de M~~keting: ê a cadeia de atividades re-
lacionadas com a distribuição dos bens ou serviços
produzidos pela organização.
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~ composto de subsistemas relacionados com a aloca
.çao física e armazenamento de bens, comunicação so
bre sua disponibilidade (propaganda), determinação. .

de preços e os meios de transferi-lo ao consumidor.
Estes subsistemas relacionam-se com o alcance da
satisfação do consumidor bem como com os meios de
alcançar os propósitos organizacionais.

c. Sistema de distribUição física: é o segmento essen
cial do ambiente intermediário e é constituído por
dois subsistemas principais:tránsporte e armázena-
mehto.

--d •.Sistema de Comurrí.caçóes: deve ser cons iderado o

centro nervoso para as operações internas, ao mes-
mo tempo em que é o canal através do qual toda in-

~formação necessária-para ,os tomadores de decisão
flui continuamente.

, .. e o suporte que liga a organização no mundo exte
rior: já que o intercâmbio de idéias e de infor-
maçao ê importante para qualquer organização to-
dos os tipos de interação entre uma organização
e seu ambiente dependem de alguma forma de comu-
nicação.

Paralelamente, a comunicação de idéias, -informa-
ções e decisões dentro da organização é vital pa
ra suas operaçoes.

c. Sistema Tecnológico: sabe-se que o sucesso de uma
organização é o resultado de vários fatores, entre
os ~uais, a tecnologia pode ser atualmente conside
rada como fator básico.
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As organizações dependem diretamente do estado de
tecnologia par~ sua existência e crescimento: o su
cesso ou falha das organizações é determinado, na
maioria das'vezes, do estado de desenvolvimento da
tecnologia.
A tecnologia está relacionada nao apenas com as ha
bilidades requeridas para a produção de bens ou
serviços mas também com os próprios produtos ou
serviços.

Para Walker (40), a moderna tecnologia pode ser
percebida como um ambiente dentro do qual vivemos,
produzimos e modificamos as coisas externas e tan-
gíveis no decorrer do tempo, mas que, por sua vez,
também nos modificam .

..,Hoineme j organizações sao literalmente envolvidos
pela tecnologia'e pelos seus resultados: produtos
e serviços.

Análise do sefeitos datecnoTogia

n inegável que :uma das maiores forças do ambien
te intermediário das organizações é a inovação
tecnológica, visto que é geralmente causa de
reestruturações nas organizaçõ~s em que ocorre.

A inovação proporciona também vantagens da orga-
nização sobre seus concorrentes quando melhora
seus processos e métodos visando permanecer com-
petitiva.

- Por outrO lado, a inovação provoca impacto sobre
consumidores e fornecedores pois todos os melho-

(40) Charles Walker: Modern Technology and Civilization
NY - McGraw-Hill-l962.
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ramentos feitos na organização deverão ser acom-
panhados de novas ferramentas, novos métodos e,
portanto, exigirão melhoramentos nas organizações

.fornecedores.
Exemplo clássico desse fato é o caso do automóvel
onde um novo produto provocou desenvolvimento num
amplo campo de açao como: indústrias de borracha,
petróleo, aço, etc. - necessárias a suprir neces
sidades da indústria automobilística. Por outro
lado, o automóvel causou substancial impacto so-
bre indústrias de construção, restaurantes,fábr!
cas, bem como ruas e até cidades.
Daí é fácil constatação do éFé-lto-mulfip-rIcádOr---
do efeito tecnológico.

Incontestável e o fato de impacto da inovação te~
nol5gica·sobre as legisla~õ~s, governos e
próprIas -filosofias.
A sociedade, através do governo, está interessa-

suas

da em regular e estimular a inovação como meio
de manter o sistema competitivo. Surgem leis re-
ferentes a patentes, marcas, investimentos, im-
postos, de tal forma que assegure a utilização
dos benefícios da inovação. Por outro lado, leis
garantem e encorajam as pesquisas e inovações e!!.
quanto outras procuram inibir Lnovaçô es , coloc'an
do impedimentos e restrições para desenvolvimen-
tos injustificados.

- Outro fato a ser destacado é o combate, por ve-
zes injustificado e exagerado por parte do públ!
co, em geral aos efeitos indesejáveis do progre~
so tecnológico, como por exemplo no caso de usi-
nas nucleares.
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f. Sistema de Serviços: as organizações de hoje sao
dependentes de uma ampla variedade de serviços e,
para proporcionar tais serviços, torna-se necessá-

; "

rio um intrincado sistema que se envolve no ambien
t~ intermediário.

Tais serviços são utilizados pelas organizações p~
ra alocar seus recursos a fim de aumentar suas po~
sibilidades de executar suas tarefas. Todavia, a
quanti"dade e qualidade de serviços disponíveis va-
ria consideravelmente numa mesma organização part!
cular,de uma localização para outra.

,0 sistema de serviços é constituído por serviçoscomo:

l~"Financeiros: bancos e outras inst ituições f inan
ceiras .

. -,

t." Legaí s: advogados e consul tore s j ur ídicos.
3."PrOce"ssaine"Iitode dados: contabil istas e audi to-

res.
4. Serviços pessoais: empresas de recrutamento/se-

leção.
5. Pesqui.s a: de produtos. métodos etc.
6."SeguTo: incluindo benefícios pessoais.
7.." Utilidades: água, I uz , gás. eletric idade.
8."Se"rviço"s"c"omUnTtário"s:recreação. proteçâo ao

consumidor.

\ "

g ,'Sistema de g"rUpos depressão: outro componente do "
ambiente intermediário que tem considerável influê~
cia sobre a ôrganização é o sistema de grupos que
exercera pressões variadas sobre as organizações. Tra
ta-se de grupos que possuem certo poder e persua-
sao, uma vez que representam interesses, que podem
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conflitar com os interesses da organização. Os gru
pos de pressão mais importantes sao:

1. Sindicatos.
2; Associaç5es de comircio.
3. Grupos cívicos, amigos de bairro.
4. Grupos informais de pressão:

c.· Micro-Ambiente das OrgalfizáçBes

Micro-ambiente de uma organização i o conjunto de siste-
mas interrelacionado~relativos aos seus objetivos
particular.
O ~lcro-ambiente ~. totalmente intérno, limitado por fron

em

teiras de term inada s pelaórganização de tal forma que
nao se confunda com macro-ambiente ou com ambiente in-
termediário. Entretanto, não é independente, pois está
intimamente ligado ao ambiente intermediário.

Macroambiente

·.Anibiértté.Intermediário

MiCtoambiénte
* Sistema de trabalho
* Sistema humano
* Sistemas de ligação

(Autoridade,Comunicação,
Estrutura Organizacional)

o Microambicnte
Fonte: Billy J. Hoclgeand Herbert J. .Johnson,Mmagcment and Orga-

nizational Behavior, A MultidimensionalApproach, Nova York,
John Wiley & Sons, 1970, p. 119.
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B um ~mbiente derivado, isto é, a organização compoe-
se.de grupos de indivíduos que, de um lado buscam ob-
jetivos dentro do complexo micro-ambiental e de outro,
produzem e distribuem os valores necessários para ju~
tificar a existência da organização na sociedade.

,.11'
I:1
I:1

I:1
I:1
n ,

••
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I:1
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A função precípua do micro-ambiente é desempenhar o
papel de condutor dentro do qual os sistemas básicos
da organização interagem para atingirem os objetivos
organizacionais.

o micro-ambiente é composto de:

I.Sisteinadetrahalho: constitui-se de uma série de

modo a garantir o sucesso da organização pelos re-
sul~ados na produção e distribuição de utilidades.
B o principal sistema do micro-ambiente pois as
utilidades ou valores são criados ou alterados atra
vés do desempenho do trabalho.

2. 'Sistema de Fatores Humanos: é a cadei-a' de rela-
ções interpessoais que existe entre os grupos da
organização, sejam operacionais ou administrativos.

3. Sistem'as de liga'ção'do Mí.cro-Ambí.en't e : os sistemas
ligação sao os veículos que levam todos os inputs
através dos processos produtivos. e perm í tém que os
resultantes outputs chegem aos consumidores. A ca-
deia de sistema é parte indispensável às organiza-
çoes devido ao papel vi tal. Mui to embora possam ser
estudados separadamente, não existem fronteiras de
finidas entre eles.

a.''Sistema de Au'torí.dade : é a cade ia de direitos
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possuídos pelas pessoas de uma organização para
assumir as ações necessárias para exercer sua
responsabilidade. Como ocorre com o sistema hu-
mano, o sistema de autoridade pode ser conside-
rado como um sistema derivado, porque os requi-
sitos de trabalho de uma unidade de responsabi-
lidade podem determinar os direitos (autoridade)
necessários para fazer cumprir as obrigações con
t~das naquela unidade de responsabilidade.

, ~.

b. Sistema de Comurrícacâo : para ut í Lí zar.. adequada
mente os recursos sob seu comando, a administr~
ção deve desenvolver cuidadosamente e manter um
sistema aqequado de comunicação. Certamente, de
verá haver habilidade de' se comunicar: sem comu
nicação, uma organização perderá sua eficácia.O
sistema de comunicação é o elemento de ligação
entre o sistema de trabalho, o sistema humano,o
sistema de autoridade e ó sistema de estrutura
organizacional.

c. Sistem'a de' E'st'rUturaOr'g'ani'z'aciOnal:uma estru-
tura organizacional pode ser definida como um
padrão vertical de trabalho, pessoas, recursos
físicos que contribuem ao alcance dos ~bjetivos
organizacionais. Existem três ingredientes es-
senciais nesta cadeia hierárquica: dois desses
ingredientes, trabalho e pessoas (fatores huma-
nos) já foram discutidos. Os recursos físicos

_são as ferramentas, materiais, equipamentos,in~
talações, prédios e terrenos, que as pessoas e~
pregam para desincumbirem-se de seus compromis-
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sos de trabalho. As relações verticais que exis
tem entre essesingredientes de uma dada organi-
zação são o resultado da definição de autorida-
de e delegação nessa organização.

CONCLUSÃO

Como veremos a seguir, nao ê fácil a distinção
entre níveis de abrangência e tipologias de am-
bientes, dada a complexidade do assunto e as
diferentes abordagens dos autores. A visão mais
nítida, entretanto, ê a de Dill e Evan, com
seus trabalhos sobre ambiente operacional e con
junto organizacional respectivamente.

Sob este aspecto, as demais v~riáveis dentro do
amplo contexto ambiental, não se confundem com
os níveis estabelecidos. Por outro lado,não dei
xam dúvidas quanto à complexidade da análise am
biental apesar da apresentação aparentemente sim
plista do assunto.

I
I
I
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"

I PARTE UM:, ORGANLZAÇAO E AMBIENTE I

111. ' TIPOLOGIA DE AMBIENTES: VARIÁVEIS RELEVANTES

1. Tipo1ogia de Emery & 7rist
2. Contribuiçio de S. Terreberryi Tipologia de

-Emery --&-Trist
3. Contribuiçio de McWhinney: Adaptabilidade e

Tomada de Decisão
4. Tipo1ogia de James Thompson
S. Tipo1ogia "nuc1ear" de Jurkovich (Thompson &

Lawrence & Lorsch)
6. A visão de Pradip Khandwa11a

• Conclusão
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111. TIPOLOGIA DE AMBIENTES: VARIÁVEIS RELEVANTES
../'

Os ambientes sao geralmente vistos como algo vago, incer-
to, impreciso e dedificil definição. E 6bvio que esta va
riabilidade apresentada pelos ambientes é um desafio •.

a

teoria das organizações, levando os te6ricos à preocupa -
çao constante com a obtenção de uma classificação adequa-
da.

lil
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Surge uma premente necessidade de estabelecer meios que
permitam à mensuração, analise comparativa e relacioname~
to entre as categorias ambientais e suas correspondentes
caracteristicas organizacionais, levando ao aparecimento
de taxonomias que tentam facilitar esta analise e estudo

':-"-comparativo.

,.Entretanto, Hall, Johnson e Haas (41) afirmam que a utili
dade de uma taxonomia depende essencialmente de sua vali-

. .dade empirica. Por esse aspecto, o problema central con-
siste, a nosso ver, em estabelecer as variaveis mais indi
cadas para efeito dessas classificações.
Por outro lado, segundo Starr (42) o objetivo de uma taxo
nomia é reduzir a incerteza controlando e manipulando ce~
ta quantidade de variaveis. Assim, através da classifica-
ção, reduzimos a variedade de itens a serem considerados,
poss ibilitando ma i or segurança nas anal ises compara tivas .

Nas tipologias que se seguem, poucos sao os aspectos real
mente inovadores. A classificação de Emery & Trist serviu

(.fi) HaLl , Johnson e Haa s f "Toward an Empiracally Taxonomy of
Organizations" in: Studies on Behavior in Organization
Research Symposium - 1966 (p. 157).

(42) Martin Starr: Management: A Modern Approach - NY - Harcourt
Brace Jovanovich, "Inc.• 1971 - (p , 19).
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de base para a maioria dos trabalhos posteriores,os quais
limitam-se a ampliar os aspectos já abordados e de alguma
forma aprofundados~

.
As classificações de Thompson e Lawrence & Lorsch servem
também de base à tipologia nuclear de Jurkovich, talvez a
mais completa em virtude de sua abrangência.

Apenas Khandwalla apresenta inovações em seu trabalho so-
.
b-re"Anatomia do Ambiente", tese de seu dout:oramento.

1. A TIPOLOG IA "BÁSICA" DE EMERY & TRIST

Embora o número de tipologias ambientais até agora apr~
'~entadas seja realmente bastante grande, podemos afir
mar, que a tipologia apresentada por Emery & Trist em
1965 (43) é o trabalho de maior importincia no assunto,
visto que muitos dos trabalhos posteriores foram ela-
borados a partir das conclusões por eles obtidas.

o propósito do trabalho é demonstrar que, para que as
organizações se adaptem às condições mutáveis do am-
biente, é necessário que reconheçam sua complexidade ,

.isto é, devem procurar identificar os processos e rea-
çoes que ocorrem no ambiente como um todo, de modo a
obter uma classificação da "natureza" dos ambientes
em que as organizações operam e as conseqUências des-
tas naturezas sobre as próprias organizações.

Para' tanto, identificaram um "continuum'lde "Texturas Cau
sais dos Contextos Ambientais". definindo 4 tipos esp~

(Al) F. E.Emery & E. L. Trist: The causal Texture of Organiza-
tional Environments" Human Re Lat i.on s , vol. 18 - Februany
1965. Cp. 21-32).
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cíficos. cada qual propiciando determinado comportame~
to organizacional, o qual, uma vez provocado, influirá
novamente na textura ambiental causando nova mudança •
e assim por dia~te. como um circulo vicioso.

Para cada textura ambiental, desenvolver-se-ia um tipo
adequado de organização, a saber:

A. Ambiente plácido, Aleatório 'oU" Randômico

n o tipo mais simples de ambiente: os objetivos(bons
ou maus) são relativamente imutáveis em si
e sao distribuídos aleatoriamente.

mesmos

- ~-

Não apresentam d"ifer"ençás"en-treTâ-tic-ase"Estra té-
~-- ---- -- ~--- ------- ---- "------ ._--

""gias do ponto de vista das organizações e p ropr í.e
dGdes críticas do ambiente: sua estratégia e a
simples tática, isto ê, esrolha de açao imediata
face is alternativ~s, atendendo is-pequenas va-

Estas organizáç"ões"existem" adapta-tivainente de sde
que nao passem de pequenas unidades simples, iso-
ladas e que dificilmente sobreviveriam em outros
ambientes. Ex.:Bares e mercearias localizados em
pontos isolados. exercendo suas atividades de ma-
neira autônoma do ambiente.

-Este ambiente plácido ecásliaT corresponde ao mer-
""cada'clássico -para os econom ístas : Organizações p.!:!.

ramente competitivas vendem produtos homog~neos
cada uma desta organizações ê tão pequena em rela
ção ao mercado que nao pode influenciar este mer

-cado. nem mesmo poderá influenciar as demais or-
ganizações. ainda em virtude de seu pequeno tama-
nho.
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B.AMBIENTE PLÁCIDO E SEGMENTADO
-!."

~ o tipo de ambiente que, ainda estático, apresenta
objetivos segmentados, concentrados, porém não dis-
tribuídos aleatoriamente.

I
I'
~,,

[I
[I'
m
11

•• -Ó,

IJ,
[I'
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- Cada Organização deve conhecer seU mercado e este
conhecimento será refletido no desenho de seus
produtos e ou serviços, de modo a obter algum co~
tro1e sobre o mercado ambiental. Não podem, porém,
afetar as demais organizações.

Sua resposta organizacionalaoainbiente -e a apr~. .sentação de estratégias distintas de táticas: sua
sobrevivência depende do conhecimento do meio am-

.-biente e velocidade da resposta organizacional a
cada variância ambiental, ainda que pequena.

'.-

- ~resentam tendência à Gentralização do Controle
,'e'Coordenaçjio : à medida que estas organizações

crescem, tornam-se extremamente hierarquizadas
Por outro lado, tendem a crescer em tamanho e a
serem multifuncionais.

Cor'r'e's'p'ond'eaoin'odeIod'e'"'c'oinlfe't'i'çã'o'iinp'erf'eirq.
,do's'ecoJl'oini'stáS":a competição monopo lLs t i ca dif~

~e da competição pura por exigir DIFERENCIAÇÃO DOS
PRODUTOS OU SERVIÇOS OFERECIDOS PELAS
ÇOES CONCORRENTES.

ORGANIZA-

Bxíg ênc ias para que estas organízaçjies -atinjam
'seUs'objetiv'os~-

1. Concentração de recursos
-2. Subordinação, a um plano central principal

3. Especialização distintiva de sua tecnologia(Ex.:
" IIKnow-How, siderurgia, comercial etc.)
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4. Alcance de Metas organizacionais subordinado
aos aspectos:

= controle de custos, qualidade e quantidade de
produção;

~ localização e outros fatores.

5. Exemplos típicos d'e'stasorganizações:

• Empresas que se dedicam a um tipo de produto
em regiões onde não há mercado competitivo

• Empresas que dominam a TECNOLOGIA de um dete!
minado produto ou dominam determinada região.

c. AMBIENTE" PERTURBADO OU REATIVO

~ um ambiente mais dinâmico do que estático, segmen
tado, porém constituído de mais de um sistema da
mesma espécie: su~gem agora as organizações de mes-

"mo tamanho, tipo e objetivos, dispondo das mesmas
informações e pretendendo o mesmo mercado.

- Cada organização aumentará suas possibilidades de
sobrevivência na medida em que tiver maior conhe-
cimento do meio ambiente e obtiver maior velocida
de em suas ações seqUenciais.

I ,

- A Resposta Organizacional emergente e um novo ní-
vel intermediário de ações, isto ê, ê umacomple-
mentação da TÁTICA E DA ESTRATEGIA pelas opera-
ções cuja estabilidade pode exigir certo acordo

.entre as concorrentes.

- Este contexto exige alto grau de flexibilidade e
conseqUente descentralização. supervalorizando a
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QUALIDADE E VELOCIDADE DAS DECISOES nas "frontei-
ras" da organização.

Os objetivos organizacionais nao se restringem -a

I
11-,,
ri
i

I
~-

La-
11_-

localização: preocupam-se antes em desenvolver sua
capacidade de poder mudar rapidamente e habilida-
de de criar oportunidades para desafios competiti
vos.

As políticas internas interessam apenas para orien
tar decisões locais.

- Este tipo de ambiente corresponde ao "mercado oli
gopólico" dos economistas, cuja principal caracte

-ristica e a existência de pouca-s-0Tganizações--e "--
que, as atividades de uma organização podem provo
car,repercussões adversas sobre as outras. favore
cendo o aparecimento de rJvaJidade?:_.- Torna-se

__ Ind Ispensâvc.L considerar a si.reaçôe s das organiza-
çoes rivais pois, a incerteza nas decisões, depen
derâ essencialmente do grau de previsão das rea-
çoes das demais organizações.

- As organizações tipicàs deste contexto sao as or-
ganizações matriciais. ~elo favorecimento -a
formação de grupos de interesses múltiplos, com
desenvolvimento da capacidade de reag1r rapidame~
te e utilizar lucros de uma operaçao em outra.Ex.:
Organizações que se dedicam a negócios diversifi-
cados ou organizações que atuam em mercados muito
disputados (Ex.: Petr~leo).

D • .AMBIENTE' DE' CAMPO TURBULENTO
n um ambiente dinâmico em outra dimensão: suas pro-
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propriedades dinâmicas emergem nao somente da presença
e interação com outras organizações dos sistemas, mas

.também; do próprio campo em si mesmo., .

A Turbul~ncia resulta da complexidade e do caráter

I
I-

r

multifacetado das interconexões causais.
- A variância dos componentes organizacionais afeta

o meio ambiente e vice-versa, gerando alto grau de
incerteza para o sistema e conduzindo-o a situações
cada vez mais imprevisíveis.

- O sucesso das organizações não dependerá apenas da
competição nas suas interações:- Torna-se indispens~
vel estabelecer VALORES COOPERATIVOS considerados co

.'. --mo respost~s básicas para enfrentar as áreas de rele
vante incerteza tecnológica e que proporcionam um
mecanismo de combate obedecendo por todas as orguhi-
zaçoes que se auxiliam mutuamente neste complexo.
~ esta questão adicional que levanta o problema de
formas organizacionais baseadas nas características
de uma matriz ou de um complexo.
- Este aparecimento de novas formas organizacionais
baseadas em matrizes, embora não solucionem complet~
mente o problema, minimizam a turbul~ncia ambiental,
permitindo às organizações alcançarem um grau de es-
tabilidade através de suas ESTRAT13GIAS, TÁTICAS e
OPERAÇOES.
Entretanto, à medida que a turbul~ncia do ambiente or
ganizacional aumenta, cresce a necessidade de cria-
ção de funções fronteiriças - limítrofes ou (Frontei
ra-Organização~Ambiente) com características compor-
tamentais adequadas à proteção da organização.
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- OS OBJET,IVOS ESTRATEGICOS: devem ser pensados e

formulados em termos de INSTITUCIONALIZAÇÃO, corno
pr~-requisito da estabilidade desejada. Entretan-

\,
I

I'
,to,isto implicaria na adoção de um novo conjunto
de valores, cuja mudança ê essencialmente lenta e
gradativa.

·Emresumo: Esta mudança resultaria em uma nova manei
ra de estabelecer e selecionar políticas
e objetivos de modo a oferecerem máxima
convergência de interesses das outras
partes - o que levaria pelo menos urna
geraçao.

'CONCLÚSÃO: A pesquisa mostra que a turbulência·
causada pela complexid~de e rapidez das
mudanças nos intercâmbios causais do am-
bient e.

Os autores ilustram perfeitamente a tran
sição do ambiente plácido ao turbulento-
- o que poe em p~rig9 a subsistência da
empresa que nao consiga acompanhar a ve-
locidade destas mudanças.

2. A CONTRIBUIÇÃO DE SHIRLEY TERREBERRY

A autora faz em seu artigo eM) uma análise do trabalho
elaborado em 19~5 por Emery & Trist, lançando algumas
hipóteses além das conclusões anteriormente elaboradas

(44) Shirley Terreberry: "The evolution of Organizational
Environments" -Adm. Science Quartely, Vol. 12 n9 4, March
1968 (pg. 590-613).
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pelos autores citados.

Sua maior contribuição ã teoria das Organizações foi a
ampla divulgação dada ao trabalho -e classificação dos
contextos ambientais feita por Emery & Trist .

•Salienta que a evolução dos ambientes é acompanhada p~
10 desenvolvimento das habilidades dos sistemas em
aprender a desempenhar suas funções de acordo com as
mudanças contingenciais de seus ambientes.

·Um quadro referencial integrativo é indicado para anâ-
.lise das organizações concorrentes, suas transações com
unidades ambientais e suas interdependências com estas

..unidades .
•A partir do trabalho de Emery & Trist,a autora con-
..clui que o ambiente só pode ser analisado quando rela-

cioriado à alguma organizaçã~ focal.

~~~ . •O.s..,..c.omponentes_ambientaissãoident ificados em função
..
das interdependências transacionais atuais e potenciais,
tanto de insumos como de resultados.

PRINCIPAIS ENFOQUES DE SEU TRABALHO

1. Terreberry analisa a evolução de autores, seja no
campo teórico como no campo de estudo de casos, fo-
calizando desde "modelos de solução de problemas"
até os que admitem a turbulência total do ambiente
caracterizado pela incerteza~

Enfatiza que estes modelos não represen~am ignorân-
cia por parte de seus autores e sim, mudança do co!!..
texto causal do ambiente organizacional, de modo a
exigir estratégias apropriadas para sua adaptação
ao novo ambiente.
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Os sistemas estão, cada vez mais, buscando seu pro-
.prio lugar no ambiente onde a complexidade e rapi-

dez da mudança nas interconexões externas, favore -
cem à mudança de suas interdependências transacio -
nais.

2. Dada a ~rescente depend~ncia do ambiente, a autora
questiona qJanto à possibilidade de estender os con
ceitos de Emery & Trist a todos os s~stemas vivos ,
chegando a um modelo "integrativo" baseado nas se-
guintes premissas:

(1) -O ambiente organizacional e crescentemente tur-
bulento.

(2) As organizações sao cada vez mais autônomas~
. .

,,(3)' Outras organizações formais tornam-se rapLdamer
te importantes componentes dos ambientes organi.
zacionais.

3. Terreberry busca uma perspectiva conceitual que to~
ne possível o estudo de uma organização formal,suas
interdepend~ncias transacionais e seu ambiente esp~
cífico através de um quadro de refer~ncias simplis-
ta, e comum, onde deixa claras as premissas:

As unidades sao principalmente Organizações For -
mais.

- O relacionamento entre elas tem fluxo direto.
- Há enorme ~mportância da ENERGIA E INFORl\1AÇÃOco-

mo Inputs.

4. Quanto à importância da INFORMAÇÃO, freqUentemente
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citada sobretudo no que se refere às mudanças e ino
vaçõe?, salienta que não são suficientemente traba-
lhadas pelos conceitos da Teoria das Organizações.

5. Por outro lado, mostra que a capacidade de qualquer
sistema de adaptar-se às mudanças contingenciais em
seus ambientes é inversamente proporcional ã sua

.
dependência aos hábitos, institutos e tradições.
A ADAPTABILIDADE E VIABILIDADE sao condições indi~
pensáveis ã sobrevivência de um sistema, já que di~
to dependerá a possibilidade de "SER INDUZIDO" pelas
mudanças em suas interdependências transacionais. A
-longo-prazo, ~ adaptabilidade e é condição de sub
sistência de qualquer organização. Esta adaptabili-
dad~ depende da capacidade da empresa em aprender:
seu papel (e desempenhá-lo) de acordo com as exigê~
cias ambientais. Isto significa que a adaptabilida-
de aumenta na proporção das pressões externas; -
Shirley Terreberry crê que, mesmo mudanças atribui-
das a causas internas (ex. Tecnologia improvisada)
acabarão por conduzir-nos à adaptabilidade pois a
INOVAÇÃO ORGANIZACION~L é mais freqUentemente IMIT~-
çÃO DO QUE INOVAÇÃO: Tais mudanças são usualmente
produto de insumos informacionais e podem_ser mane-
jadas dentro do mesmo quadro de referência integra-
tiv~ sugerido no inicio do trabalho.

Finalmente, apresenta hipóteses:

'a) A mudança organizacional é, em grande parte,atr!
buída às provocações do ambiente externo.
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Para ela, mudança organizacional significa alguma m~
dança em espécie e/ou quantidade de outputs9 dificil
mente mensuráveis e identificáveis.

2) A identificação do tipo e o~lgem da mudança é uma
das màiores dificuldades: Uma mudança de inputs pode
ter antecedentes externos.

-Da mesma forma, eventos externos podem ser responsa-
veis por mudanças internas na organização focal.

Em resumo, inputs de novas informações tanto quanto,
novos canais de comunicação/podem ter origem em
inputs de mão-de-obra pela contratação de recursos
humanos que trazem consigo informações espec i.aLíza>

das.

Esta possibilidade de diferentes produções quanto is
causas da mudança nas organi~ações~ coloca o proble-

--ma--c.omiYme rà Th i.pôt ese e na dependência de testes em-
4' •plrlcos para sua comprovaçao.

CONCLUSÃO

Ainda que se reconheça a insuficiência da sistematização do
estudo das tipologias ambientais, as taxonomias são indispe~
sáveis por delimitarem um campo de estudo, permitindo uma
análise baseada num quadro referencial pré-estabelecido, se-
gundo as variáveis consideradas relevantes.

Muitas variáveis sao repetidas por diferentes autores, entr~
tanto, as tipologias podem ser multiplicadas indefinidamente

-se nos propusermos a considerá-las conjuntamente ou, se ln-
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troduzirmos novas variáveis que, por acaso, venham a ser re
levantes para um determinado estudo.

Não há critério se~uro na escolha des'sas variáveis. O que
deve prevalecer, entretanto, ê o bom-senso no sentido de
que a escolha permita a delimitação do vasto campo estuda-
do - AMBIENTE - e forneça subsídios necessários às análises
e comparaçoes, sem as quais uma tipologia não terá a valida
de necessária para ser levada em conta.

Hall (45), na sua tipologia de organizações, salienta o pe
rigo.da excessiva simplificação: considerando que o ambien-
te ê altamente turbulento e complexo, toda e qualquer clas-
sificação deve refletir essa complexidade, além de corres -

.'.

pondêr aos objetivós fundamentais a que o autor se propoe ao
elaborá-la.

Turbulência, hostilidade, diversidade, restritividade e ou-

tras.variáveis focalizadas neste ítem assumem importância
quando admitidos que as tipologias, ainda que incompletas e
falhas, constituem o único instrumento para o estudo do am-
biente, pela busca de relações entre a variabilidade ambien
tal e respectivas características organizacionais.

3. A CONTRIBUIÇÃO DE W. MCWHINNEY:

Tal como Shirley Terceberry, McWhinney (46) toma como
base para desenvolvimento de seu artigo, o trabalho já
citado de Emery & Trist sobre os Contextos Ambientais.
Faz uma crítica ao trabalho destes autores, mostrando

(45) Richard Hall, Organizations: Estructura y Proceso - Madrid -
Prentice Hall - 1973 - capo 111 - Tipologia das Organizações.

(46) w. McWhinney: "Organizational Form, Decision Modalities & the
Evironment Research Paper n) 17, phe Graduate School of Business
Administration, University of California at Los Angeles, 1967,
(pag. 268-281).
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a importância do duplo enfoque por eles dado às organ~
zaçoes:
- Com relação ao ambiente total em que está envolvida.
- Com relação as porções de ambiente com os quais tra~

.
sacionam as subunidades aliadas à experiência indivi
dual dos ocupante~ de cargos "fronteiriços".

Explica que isto ocorre apenas em organ"izações de cer-
to port~ onde é inevitável a diversidade dos elementos
e operaçoes.

Com base nos 4 tipos descritos por Emery & Trist, o au
tor relaciona a complexidade crescente do ambiente a

- MODALIDADE DE TOMADA DE DECISOES e à ADAPTAÇÃO DAS OR-
" ~GANIZAÇOES, as quais ocorrem da seguinte forma:

1.""AMBIENTE PLÁCIDO E RANDOMICO: Ocorre a CERTEZA NAS DE
CISOES. ~ impossível a aprendizagem porque aqui, qual-
quer comportamento é tão bom quanto algum outro.
A ADAPTAÇÃO é randômica e casual, e as organizações sao
isoladas umas das outras.

2. AMBIENTE PLÁCIDO E SEGMENTADO: Surge a Necessidade de
RISCO.
As Decisões envolvem riscos porque sao casuais e randô
rnicas. A aprendizagem é possível através do melhor co-
nhecimento do mercado: Os elementos que adquirem tais
conhecimentos tornam-se mais capazes que os demais,pa~
sando a ser responsáveis pela Tomada de Decisões e su-
pervisionando o~ de menor capacidade. E desta forma que
surge a estrutura hierárquica formal para a Tomada de
Decisões.
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CONTINUUM CERTEZA-INCERTEZA

cerTeza T·
quase

certeza

•I .

al~a pro
babilidade
de certeza risco
. calculado

,
a guma

certeza alto.nível pressões
de incerteconflitivas incertezai
za competitivas v

3. AMBIENTE PERTURBADO E REATIVO: Leva à INCERTEZA COMPETI-
TIVA
O Ambiente Organizacional sofre influências das Decisões
Tomadas pelas Organizações que atuam no mesmo meio am-

-b í ent e .

4. AMBIENTE DE CAMPOS TURBULENTOS: Ex1ge "acomodação" entre
~s ~rganizações dissimilares cujos~eventos se correlacj~
nam ..O Relacionamento ~~XIMIZA A COOPERAÇAO interorgani-
zacional mas RECONHECE A AUTONOMIA de cada organização.

Alê~ da Cooperação Interorganizacional, a incerteza rel~
vante determina mudança contínua pela inovação, pesquisa
e desenvolvimento de tecnologia avançada.

Há uma quase-fusão entre os níveis gerencial e técnico:
Por este motivo. a Decisão é lateral, visando a uma ada~
tação organizacional adequada à complexidade e Qncerteza
organizacionais.

m
p
o
s

e
I
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Nível Institucional

Nível Gerencial

Incerteza r
Tecnológica ,

Mediação
(limitação incertezaI

I Nível Técnico

I
I
1-,

I

decisões

DINÂMICA LATERAL DA TOMADA DE DECISOES EM ORGANIZAÇOES
COMPLEXAS SITUADAS EM CAMPOS TURbULENTOS

TIPOS DE NlBIE:NTES CARACTERíSTICAS TCJvWDADE DECIfÃl BASE DA ADAPTAÇÃO ·1
I

1. Plácido e RandômicoI Simplicidade Base na Certeza
e

Certeza

IComplexidade'~----'---------------1 eIncerteza Base na Identi-
pos Turbulentos ficaçªo. das Correlação AtivaEmergenclasAmb. e Reativa

LUENCIADO AMBIENTE'NO PROCESSO DECISORIO E ADAPTABILIDADEORGANIZACIONAL

I_-

I
I
I
I
I
•

2.'Plâcido Segmentado j Base no Risco

I Hierarquizada3. PerturbadoReativo

CONCLUSÃO:

Passividade +
Casualidade

I
!

Conhecimentodo
Ambiente

Previsão de
Mudanças

A justaposição dos tipos de ambiente e modalidades de deci
sões proporciona uma visão integrada da decisão apreciati-
va, aqui identificada como problema de seleção do domínio.

Notamos em seu trabalho grande influência das conj ect ur a s de
Parsons como por exemplo: formas de relações de autoridades
entre membros organizacionais que desempenham diferentes
funções; Técnicas gerenciais, direcionais ou institucio-
nais, etc.
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4. Relação entre a Organização e Ambient'esegUnd'o Thompson

Baseia-se no conceito de ambiente operacional de Dill,
apresentando interessante correlação com o ambiente em
geral.I

I',
I
•I
I.
I
I'
I
I
-,

Para Thompson (47), a teoria do ambiente é urnateoria r~
sidual: "refere-se a tudo o mais". Salienta que, "assim
cornoa incerteza ou falta de propósito é a antítese de
propósito e organização, também a certeza completa
uma utopia; mas quando mais rígidas as normas de racio-
nalidade, ma i s energia a empresa devotará ao seumovimento

.XlJll.O ã.. cert.eza" .. A incerteza aparece cornoo problema fun-
damental para as organizações complexas e a luta contTa
ela é a ess~ncia do processo administrativo*.

A seu ver, os ambientes apresentam 2 variáveis princi-
pais, variando num continuum.

o quadro que vem a seguir mostra correlações entre o co~
tinuum do ambiente e o continuum dos ambientes operaci~
nais.

"

(47.) JarnesD. J. Thompson - op , cito - pg. 43.

..•
e
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•• Continuum do ambiente ••
Mutável de Dinâmico

-;

---!'" Es táv e 1

Continnum
dos Ambienr-------------------~r_----------------------~tes Opera-=-
racionais

Homog e-
i1 os

Heter_oge
neos

Diferenciação e
descentralização

Poucas divisões
func ionais

Departamenta1ização
geográfica, descen-
tralização

.-._-----
Muitas divisões
funcionais e
.terr.itori.a.is

FONTE:- James D. Thompson, Dinâmica Organiza-
'=----'-~~___________ =--r-: __ ---.C.ional.Eundamerrtos Socio1íticos da

Teoria Administrativa, São Pau10,Edillt.
McGraw-Hi11, 1976, pago 93

5. A tipo10gia "nuclear" de Ray Jurkovich,,(48)

o autor apresenta uma tipo10gia dos ambientes organiza -
cionais e discuste as relações mais relevantes, mostran-
do que as abordagens até então apresentadas são demasia-
damente simplistas face à complexidade do fenômeno.

Usa urna abordagem descritiva, evitando conotações pres -
critivas, baseando seu trabalho principalmente nas tipo-
Log Las apresentadas em 1967 por Thompson (4.9)e Lawrence

(4:s') Ray Jurkovich: liA Core Typo l.ogy of Organization Environments"-
ASQ- Sept/74 - (pg. 380-394).

(4g) James Thompson: "Organization inAction" - McGraw-Hi11 - 1967.
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& Lorsch (5D) sem deixar de incluir conceitos de Emery
(51) no que se refere ao continuum de gradação de mudan
ça a16m da homogeneidade e heterogeneidade num
nuumde complexidade.

conti-

I
I

-••
I
I
I
I,
I
I
•

TIPOLOGIA DE THOMPSON TIPOLCGIA DE LAKHENCE & LORSCH

(1) Homogêneo-Estável (1) Baixa diversidade-Nãodinâmico.
(2) Homogêneo-Mutável (2) Baixa diversidade-Altamentedinâmico.
(3) Heterogêneo-Estável (3) Alta diversidade-Nãodinâmico.
(4) Heterogêneo-Mutável (4) Alta diversidade-Altamentedinâmico.

Tanto Thompson como Lawrence & Lorsch discutem os probl~
mas de diferenciação entre a adaptação a componentes or-
ganizAcionais diretamente relacionados com diferentes es
p6ciesde ambientes.

Segundo o autor, quanto mais dinâmicos os ambientes com
os quais dois componentes diretamente relacionados estão
confrontados, maior será a dificuldade de integrá-los.

Obtém um resultado com uma matriz de 64 tipos de ambien-
tes, deixando claro que este número pode ser aumentado
pela inclusão de cat~gorias adicionais.

Aspecto importante deste trabalho é a escolha das variá-
veis, baseada exclusivamente no fato de persistirem em
toda a literatura a respeito, bem como estarem presentes
apenas em um contexto restrito.

Esta tipologia não se limita a ser uma matriz de interde
pendências:- Cada tipo representa realmente uma situação

'(50) P. Lawrence & J. Lorsch: "Organization and Environment" Boston
(Harvard Univ. - 67).

(51) Emery & Trist: "The causal textures of Organizational
Environments" op. cit., na pago 73 deste trabalho:' referência
(46) •
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diferente, sem que tenha sido desenvolvido um conjunto-
de hip&teses formais operacionalizadas.

TIPOLOGIA "NUCLEAR" DE JURKOYICH

.CARACTERfsTICAS GERAIS
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NÃo COMPLEXAS
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64

,Jur.kovich descreve os 4 tipos extremos de ambientes or-
ganizacionais e os relaciona com
de organização, a saber:

os respectivos tipos

.Organizações do 19 Ti,Eo "de Ambiente: (1)

Estas Organizações têm relativamente menos problemas com
respeito às informações e, conseqUentemente, também com
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a tomada de decisões quando há mudanças no ambiente.

Podem estruturar estratégias a longo-prazo, operaçoes e
táticas de modo mais fácil, mais detalhado e mais rápi-
da, bem como implementá-las sem que isto exija grandes
transformações.

Suas mudanças sao claramente definíveis e previsíveis
por possuirem uma estrutura mecânica e relativamente po~
co conflito pote~cial interno.

Organizações do ambieni"e: Confrontadas: (Tipo 49)

Estas organizações apresentam problemas semelhantes "-as
já abordadas, porém, possuem alto--grau-d-eincer-teza-re-
ferente ã sincronização do controle de problemas da si-
tuação interna.

Organizações doarnhiente: -CTípo'f14) ----p-------

-----------

Neste tipo de organizações encontramos tentativas de
conjuntos de estratégias, operações e táticas muito abs
tratos e cuja verdadeira implementação exigiria enormes
alterações.

Surgem, neste tipo, as dificuldades com problemas de i~
formação. Apresentam vagas coalizões que determinam mu-
danças imprevisiveis:: - As reestruturações em seu progr~
mas de towada de decisões são constantes, bem como fre-
qUentemente, !brem exceções aos programas existentes.

Apresentam problemas semelhantes aos do tipo 64: - -En-
tretanto, são capazes de p~ever e controlar as situações
internas com bastante facilidade.
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Concl~são: Jurkovich pretende que esta tipologia possa
servir de instrumento para determinação de índices e
direção dos movimentos ambientais, isto é, de que manei
ra os vários setores em diferentes localizações se mo-
vem em direção uns aos outros.

- Este índice permitiri a determinação da estratégia ou
titica mais adequada: Cooptar, Cooperar, Ser Cooptado.
Entrar em coalizão, optar pelo conflito etc. (Thompson
& McEwen) (52).

- O autor ainda enfatiza que, como já foi exposto por
Hall (53), as condições gerais terão sempre influên -
cia neste mapeamento, tais como: Recessões, inflações,
mudanças de regime político, fatores culturais, etc.,
causarao quase sempre mudanças nas relações.

- Ocorrências como "Poder-Status-Dinheiro" e suas combi
nações não estão aí incluídas, entratanto, é interes-
sante analisar como as organizações manipulam estes

:recursos internos nas diferentes situações. Este é um
aspecto bem mais complexo, estudado por Haas & Drabek
(5~) e Peter Blau (55).

6. A Anatomia do ambiente segundo Pradip Khandwalla

Para Khandwalla, o ambiente apresenta coaçõei, contigê~
ciais, problemas e oportunidades às organizações. O am-
biente é sempre fonte de pressões, todavia, ele também
sofre pressões advindas das organizações pois ambos vi-

J ames Thompson & \'1111 {am Mc Ewe n : "Or gan i zat ional Goal s and
Environment: Goal-setting as an Interaction process" - American
Sociological Review: (fig. 23-31).
Richard Hall: op cito ng8. 84 deste trabalhc-refer~ncia (98)
Bugene !-Inas& Thomas nrabcck;"Complex Organi:.at:icns: A Socisló
g í.cal Perspcctive (l970-Lond) N.Y. - The ~!ad~illaL Cc, - 19~~
- pg. 29-3l.
Peter Blau: Exc hang e and Poxe r in Social lif~ {1-"'l~..JaiIaY;;'l_& Sons, Inc. ~. York.



94

vem em relação simbiótica, formando um sistema de pre~
~ões múltiplas em que golpes e dádivas são igualmente
interéambiáveis.

o autor reconhece que o ambiente organizacional pode
ser analisado a partir de enorme variedade de suas
variáveis sócio-políticas, culturais e legais, em ter
mos de seus diferentes níveis etc.

Em sua tese de doutoramento (56), Khandwalla prefere
dirigir seu trabalho de análise ambiental com base em
cinco atributos do ambiente organizacional e suas re~
lações com fatores ou componentes, ou seja - proprie-

". " dades percebidas e comp onerrt es destas propriedades.
-; .

Como um campo de forças, o ambiente pode ser turbulen
to ou estável - hostil ou benevolente - complexo

-c.
ou

simples - restritivo ou sem restrições - dominador ou
controlável.

Paralelamente, seus componentes distinguem-se em
biente econômico, cultural, legal e político.

.am-

L-
Ambas as perspectivas são validas e devem ser interes
santemente combinadas para apresentarem as pressões,
que o ambiente exerce sobre as organizações.

o que é importante é o entendimento nao apenas destas
pressões, mas, sobretudo, da maneira como elas são in
terpretadas pelos tomadores de decisões da organiza -
-çao.

i :

(55) Pradip Khandwalla: Design of Organizations: Harcourt Brace
Jovanovich Inc - 1977 - (329-354).
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Um ambiente turbulento é caracteristicamente dinâmi-
co, imprevisível, expansivo, flutuante, marcado pe-
las mudanças. é o ambiente em que a informação rece-
bida pela organização é muitas vezes contraditória ,
eixgindo a assunção de riscos calculados face ã gra~
de incerteza que enfrenta. Em termos de conjectura ,
a melhor estimativa que a organização pode fazer so-
bre o futuro é que se tornam rapidamente obsoletas
por força das mudanças imprevisíveis.

o ambiente estável (oposto ao turbulento) nao apresen
.ta muitas mudanças: permite, portanto, alta previsi-

, - bilidade pois a informação sobre o ambiente é fácil
de ser obtida, segura e confiável, praticamente im-

" possibilitando qualquer assunçao de r iscos calcula -
dos.

Quando mais turbulento o ambiente, mais rico ele
seri em oportunidades de crescimento, bem como em
problemas e contingências. E um ambiente desafiador
que exigirá do tomador de àecisõe~ uma busca mais ap~
rada quanto às informações sobre mudan~as ,'cruciais
prospectivas no ambiente, através de cautelosa previ
são. pesquisa de mercado etc.

Outro "recurso" a ser usado pela organização e o in-
sulamento da organização da turbulência ambiental na
medida em que pode usar esquemas como Integração Ver
t ical .

Este ambiente torna indispensável uma grande flexibi
lidade administrativa para poder lidar com a elevada
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turbulência, bem como canais de comunicação abertos
e livres, informalidade, estrutura administrativa
frouxa e solta. Ao mesmo tempo, são necessários con-
tínuos .reaJustamentos nos planos orgacionais para
reduzir a fricção e interdependência entre os depar-
tamentos. Neste sentido, a proposição de Khandwalla
~e:

* "Quantomais turbulentoé o ambiente externo,maas estrategi-
camente importantepara a administraçãoé a absorçãoda in-
certeza, através de mecanismos como: previsão,pesquisa de
mercado, propaganda,integraçãovertical.Nestes casos, o

Destilo da alta administraçãoê de constante assunçãode ris-
cos e sao inúmeros os conflitosinterdepartamentais"•

.B. Hósti lidad e:

~ risco, ansiedade,dominação, onde as oportunidades
sao poucas e raramente controláveis pela organização,
tornando o ambiente opressivo e frustrador.

A hostilidade aumenta essencialmente quando:

* A organização procura maior padronização de produ-
tos e operaç6es, possivelmente para obter menos
custo.

* Há queda de relaç6es humanas, cooperaçao nas deci-
sões organizacionais, etc., portanto, havendo me-
nor liderança haverá conseqUentemente menor motiva
çao espontânea.

Neste proposição de Khandwalla ~aspecto, a e:

"Quando a hostilidadedo ambiente externo atm1enta,há inicial-

-'li
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mente aunento da autoridade coercitiva da alta administração
para depois diminuir. Paralelamente, o aumento da hostilidade
pode ser causado pela padronização de produtos e operaçoes
(outputs), ou pela menor importância dada às relações humanas
para assegurar a manutenção da cooperação do pessoal".

C. D'íversí.dade : (Heterogene idade)

~ uma variável dependente das características e neces-
sidades do mercado e clientes. Quanto maior a organiz~
ção, maior a variedade de outputs e maior sua diversi-
dade. já que ela precisa separar e proteger sua estru-
tura homogênea do ambiente altamente diferenciado.

A este respeito, Khandwalla propoe:

."A.maior heterogeneidade do ambient.eexterno e maior diferencia -
ção na estrutura organizacional, levará a organização a mecanismos
de integração, controles sofisticados e sistemas de informação c~
mo a procedimentos operacionais padronizados. O estilo da adrnini~
tração de alto nível será predominantenente participativo".
COMPLEXIDADE TEcNICA

D. O ambiente é tecnicamente complexo quando a informação
necessária para a adoção de estratégias e tecnicamente
mui to sofis'tada. Kandwalla propõe :

"A maior complexidade tecnológica do ambiente externo leva a alta
administração à adoção de um estilo orientado para a otimização
e planejamento.eparalelamente, à maior sofisticação e complexida-
de do controle e do sistema de informações, maior o uso de técni-
cas automatizadas e computacionais".

E. Restritividadc:

Um 'ambiente é restritivo quando está constantemente "
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pressionando as organizações nele inseridas, obriga~
do-as a operarem sob muitas contradições. As pres-
sões,sej,úr\'legais" góv ernament a í s , ou políticas,cau

,sam igual efeito nas''organizações. Nestes casos, as
organizações apoiam-se mais em sistemas do que em
poderes pessoais, a fim de eiitarem pressões que po~
sam afetar a eficiência das operaçoes. A este respei
to Khandwalla propoe:

fi Qrarrtomais restritivoo ambiente externo,mais a alta aclmi
nistraçãoadota um estilo orientadoao planejamentoe ot17.i
zaçao.
Quando o ambienteexternovai .~e~C?!~_~~mais~~?!rit?:vo_,
há, inicialmente,um aumento,imediatamenteseguidode queda
na orientaçãocoercitivada alta administração".

CONCLUSÃO:

A organização tenta impor-se ao ambiente através de coa
lizões monopolísticas com outras organizações, ativida
des de marketing, relações públicas, diversificação e
integração vertical.

Respondendo ao ambiente tão bem quanto tenta influen
cii-lo, a organização passa a apresentar estruturas e
estratégias distintas e bem delineadas, as quais cons-
tituem, na realidade, respostas organizacionais às coa
ções ambientais.
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A VISÃO DE KLANDWALlA SOBRE O PERFIL flMBIE.l\ffALDE UMA ORGANIZAÇAOE IMPLICAÇOES
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IV -"VARIÃVEISANBIENTAIS" RELEVANTES E SEUS IMPACTOS NAS ORGANI ZA-
"ÇOES

\

Nos tr~s primeiros capitu10s iessaltamos a necessidade preme~
te da consideração das relações entre organizações e ambien~
tes, como também as enormes dificuldades enfrentadas pela aná
lise ambiental e os problemas para a obtenção de taxonomias
válidas e adequadas à elaboração de análises comparativas.

No estudo das variáveis ambientais, ora em inicio)" tomaremos
por base os enfoques já destacados no Capitulo 11, no qual con

"sidereamos a abrang~ncia ou amplitude dos ambientes, isto e,
divid~mos o enfoque das variáveis ambientais aqui focalizadas
em dois principais aspectos :: "

A. VARTÃVEIS DO CAMPO INTERORGANTZACIONAL: referentes às rela
ç6es entre as organizaç6es focais e-ás demais organizações

••..•~""-'--"~ "_"_~~__pertencen-tes-a=s eus-camb i.en t es operacionais ou específicos,
ou seja, fornecedores, consumidores, concorrentes e entid~
des reguladoras conforme descritas anteriormente por Dill
(Capitulo 11, Item 1, pg. 53 deste trabalho).-.

B..VARIÁVEIS DO AMBIENTE GERAL: admitindo aqui a classifica
ção adotada por Ha1l (57), na qual sistemas politicos, le-
gais, econômicos, sociais, culturais e tecnológicos atuam
não diretamente numa dada organização mas, principalmente,
causam impactos que refletem em todo o conjunto organiza -
cional (conceito desenvolvido no Capítulo 11, item 2, pg.
55 deste trabalho), pelo qual incluímos a organização fo-
cal junto a todas as demais organizações de seu ambiente
operacional ou especifico.

(57) Richard Ila ll : Organi zac i.one s: Estructura y Pro'cesso , Pretince-
-Hall, Madrid, 1973, pg. 2í6.
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De um modo geral, a consideração da TECNOLOGIA como.uma tercei
ra variável à parte, embora incluída no ambiente geral por
Ha11, deve-se ao fato de que acreditamos ser ela, no contexto
dessa ~poca, a variáv~l ambiental que maior impacto causa à de
terminação da estrutura e design organizacional, bem como por
ser a responsável pela necessidade de adoção de novas formas
estruturais flexíveis e temporárias, capazes de oferecer as
respostas rápidas e adequadas exigidas ao preenchimento das de
mandas ambientais altamente mutáveis.

Por lado, devemos de tecnologia -outro nao esquecer que a e
variável ambiental organizacional: Ela -uma ao mesmo tempo e e

um componente do ambiente na medida em que as organizações in-
corporam as inovações tecnológicas de serivoIvIdá s p.elas--..óut'r âs

·--organizações de seus sistemas. E parte do sistema interno da
organizações, na medida em que a ele está incorporada, passan-
do a influenciar o meio ambiente. t ~:vatiâv~l ctticial entre

A. VARIÃVEIS DO CAMPO INTERORGANIZACTONAL

Referem-se às relações entre as organizações do conjunto-or
ganizacional, istó ~, entre as relações da organização fo-
cal e as demais organizações de seu ambiente operacional
suas dimensões, padrões, estrat~gias, táticas, etc., atrav~s
das quais a organização luta para conquistar, manter e asse
gurar seu domínio.

Muitos autores dedicaram-se ao estudo da interdependência
»> . ..---~

entre as diferentes unidades sociais, considerando aianáli-
se como fenômeno social que influência o comportamento das
organizações. tendo surgido, ultimamente, não apenas estu -
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tudos mais aprofundados como tambem a preocupaçao em comp,!.
lar e editar textos relevante~ de autores variados que per
mitam o desenvolvimento do assunto.

Muitos embora ate o momento nao se tenha obtido a sistema-
tização necessária para O desenvolvimento mais seguro da
irea, e inegável que a interdepend~ncia entri as diferen -
tes unidades sociais tem sido reconhecida de modo incipie~
te, por longo tempo, sem que se procurasse estabelecer es-
quemas conceituais ou te5ricos.

Se desde 1950 bi610gos e fisicos já apontavam a necessida-
de da compreensão da interdependência e inter-relacioname~
to entre estas unidades, apenas bem ma rs ~-Te-centemente---os

___cientistas sociais aderí.ram à teoria de sistemas, surgindo
então as primeiras preocupações em "amarrar" os conceitos
sobre o relacionamento das organizações e seus ambientes

·,~~~-~---·----aos -impac-tos-porel-.esocasi.onados v.. •

II

II
II

Apoiados na afirmação de Durkhein (58), de que "as unidades
sociaissão partes integrantesdo sistemasocialem si, e, como tal
devem ser examinadasem relaçãoàs outrasunidadesem um sistematotal",
os_te6rdcos sociais despertam para um aspecto de vital im
portância: o reconhecimento de que as organizações estão
inseridas num contexto ambiental, de tal modo que começam
a aparecer os primeiros estudos sobre a forma pela qual
certos elementos de uma organização afetam)não somente sua
pr6pria estrutura, padrões de comportamento e eficácia,mas
tambem, afetam as demais organizações de seu ambiente esp~
cifico.

I......

"(53) Emile Durkhein: "Division of Labor in Society", Glencoe, III,
1958.
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Um dos maiores estudiosos do "Campo Interorganizacional e
suas relações" NEGANDHI - ('.S9) , limita-se a considerá-lo
como uma perspectiva ou abordagem descritiva, admitindo que

'.
os conhecimentos sobre a pretensa "Teoria Interorganizacio
nal" estão bem longe de satisfazer os requisitos mínimos de
uma "teoria", já que suas bases limitam-se a poucas pesqui
sas e exagerados apelos à evidência empírica.

IINegandhi lembra que muitos estudos têm sido realizados com o escopo
de definir enpiricamentea eficácia organizacionalem temos de ex-
plorar o ambiente para a aquisição de recursos externos escassos e
valiosos para a manutenção do funcionamentoorganizacionalatravés do

"tempo. _
';"'--. ~.

Apesar de estarmosconscientesda carência de base científicanecessá
". ria par~ maior amplitudeno estudo deste campo, veremos, a seguir. aJ

gumas das principaisabordagensa ele referentes.

<Y Abordagem Tridimensional do ainbiente :

Esta abordagem ê defendida por autores cujos textos foram
compilados por Negandhi (60) e focaliza o ambiente sob três
aspectos diferentes:

A. COMO FENÔMENO RESTRITIVO EXTERNO
B. COMO COLEÇOES DE ORGANIZAÇÔES, GRUPOS E PESSOAS INTEGRAN

TES

C. COMO UM SISTEMA SOCIAL (mais particularmente)

19 Enfoque: AMBIENTE COMO FENÔMENO RESTRITIVO EXTERNO:

~ o aspecto ~efendido por grande número de teóricos, para os

(59) Anant R. Negandhi: "Interorganiza t iona1 Theory", Kent Press
University, 1975.

(€la) Andr ew H. Van de Ve n , Dennis E. Emmet e Ri.c hard Koening Jr., in
Anarit R. Negandhi; "Interorganizationa1 Theory", Kent University
Press, 1975, (p, 19-38).
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quais o ambiente restritivo externo existe nao apenas fora da
organização, mas também, no contexto em que esta organização
opera.

Sob este aspecto, os estudos do ambiente têm seguido,
geral, a seguinte seqUência:

r egr a

* Exame das características do ambiente.
* Efeitos do ambiente sobre o desígn organizacional interno.
* Estratégias e titicas usadas pela organização para atuar

sobre seu ambiente no sentido de alcançar a certeza e ra
cionalidade em seu domínio.

Entre os virios autores que aceitam a restritividade do ambien
te, podemos citar: Blankenship e Ell ing-il-962-}-,Caplow-{-19-64-),

· __YºJ,mg e Larson (1966), Di11 (1958), Levine e Whi te (1961),
Child (1972)~ Aiken e Hage (1968)_e outros.

-,

1. Dill, em 1958 (61), num estudo feito em empresas noruegue-
~-~=~-~_._._. --~-- ~-_._---_. o __ _ __

sas,_mostra o estreito relacionamento entre organização e

ambiente, no que diz respeito i tomada de decisão pelos ae
0_

rentes, bem como sobre a accessibilidade das informações
captadas sobre o ambiente e seu adequado tratamento pela
organização. Este trabalho ji foi abordado neste trabalho.

2. Em 1961, Levinee White (62) apresentam seu primeiro traba
lho onde defendem o ponto de vista de que a AUTONOMIA im-
plica na possibilidade das organizações de escolherem o
curso de açao que desejam: Analisam o domínio para, a par-
tir dos dados obtidos,. determinaremos objetivos específicos
em termos de:

(6r) Wi111am bi1l: "Environment as an Influence on Manag eri.aI
autonomy - ASQ - 1968/2 (407-443).

(62-) Sol Levine & Paul \líhite:"Exchange as a conceptual framework
·for the study of Interorganizationa1 Re1ationships, ASQ/196l:5
(583-601).
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* Função Desempenhada
* População Servida
* Serviços Prestados

Para o aicance destes objetivos, a organização depende, em
diferentes graus, de pessoal, informações, recursos monetá-
rios e físicos, clientes, consumidores e mercados.

Em 1963, os dois autores, associados a Benjamin Paul (63),
avançaram suas teorias a ponto de defenderem a afirmativa
dé que as organizações podem tentar influenciar os proces

·sosde interação com o ambiente, em termos de ccoperaçao ,
negociação, competição, cooptação ou coalizão.

3: Chi1d (64), em 1972, propõe três dimens·ões-para mecn:r--ü--am-
·~-bientede tarefa:

* Variabilidade ambiental : Pr eqüênc í a e regularidade das
mudanças das atividades amblentais relevantes às oper~

~~"~----_ .._-_.-- ------. __ .

.ções de uma organização.

* Complexidade Ambiental: Heterogeneidade das atividades
externas.

* Ameaça Ambiental: Fontes externas de pressoes sofridas
pelos tomadores de decisões nos defrontamentos entre a
organização e ambiente.

4. Aiken e Hage (6S), exploram as causas e conseqüências da in
ter~ependência interorganizacional em organ~zações de saúde

. (63) Sol Levine, Paul l'.,rhitee Benjamin Paul (1963)!"Community
Interorganizationa Problems in Providing MedicaI Care and Social
Ser v í ces": American Journal of Public Eealth/1963:S3(p.1183-119S)

(64) John Child: Organizational Structure, Environment and
Performance: The role of Strategic Choice: Sociology/1972: Vol.
6 (P. 1-:22).

(65) Machael Aiken & Jerald Hage: "Organizational Interdependcnce
and Intra-Organizational Structure: American Sociologica1
Review; 3 (6), Dec./68 - (p, 912-934) (ou p , 236-265).
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e bem-estar. Sugerem, primordialmente, três aspectos funda-
~"

mentais:

* Influêpcia das relaç5es de interdependência na adoçio
de ·programas cooperativos com outras organizações.

* Influência e efeito do ambiente sobre o comportamento
organizacional.

* Natureza das relações interorganizacionais em um ambien
te organizacional.

1. As organizaç5es utilizam a interdependência de programas
conjuntos (joint programs) como estratêgias de crescimen

..

to. A principal medida adotada pelos autores foi o n~me-
rp de programas, conjuntos que uma organização focal de-
senvolve com as demais:- Quanto maior for o n~mero de
programas conjuntos, mais restrições sofrerá a tomada de
d~ decisio organizacional, em virtude dos compromissos,
contratos com outras organizações e o maior grau de in-
terdependência organizacional.

2 ..Quanto maior a interdependência organizacional com o am-
biente, maior a complexidade, descentralizaçio e inovaçâo
de programas.

3. Quanto maior a incerteza ambiental experimentada pela O!
ganizaçio, fuaiores as comunicações e participação de em-
pregados na tomada de decisão (Idem a Thompson & McEwen-
- 1958).

-Maiores os probl emas internos de coordenação e controle
(Thompson, Galbraith e Aiken e Hage).
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4. Proposição de }1ade10 Integrativo aliando Conflito e Coo-
peração:

o conceito de interdepend6ncia levai focalização nítida
dos problemas de intercâmbios organizacionais, ainda que
o intercâmbio de recursos traga is relações um outro as-
pecto: o conflito, para cuja resolução a organização de-
verá usar titicas e estrat~gias adequadas a cada caso.

S. Thompson: (66), ~ugere um certo número de táticas e es-
tratégias para as organizações efetuarem suas escolhas
sobre o ambiente e conseguir racionalidade limitada da
certeza dentro de seu dominio, como a adoção de mecanis-
mos de "tampão" para proteção devséus" ríúcl eos -.--tê-cnftó-s
das influ6ncias am5ientaís através de:

- Adição de componentes de Inpu t e output
- Antecipação de flutuações externas pelo planejamento ,

~-~~-,------- --_. ,previsão--eprogramação
- Racionamento

Paralelamente, a organização poderá usar t~cnicas de cooE
tação, cooperação, competição, coalizão, conforme a OPO!
tunidade.

-~'as organ í zaç Se s a proteção de6. Perrow: (67), sugere
sua posição no ambiente através de mecanismos ,alternati-
vos de geração de prestigio.

29 Enfoque
O A\fBIENTE COMO UMA COLEÇÃO DE ORGANIZAÇOES, GRUPOS OU PES-
SOAS INTERAGENTES

(66)

('67) -

James D. Thompson: Organ1zations in Actiont N.Y. ,McGraw-Hil1 -
1967.
Charles Perrow: Organizational Prestige: Some Functions and
Disfunctions - American Journal of Sociology, 1961,71: 335-11).
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Mu;i:.tosdos'estudos procuram classi f í.car o ambiente formal -
-!'. ment~ dentro da visão interorganizacional, como uma coleção

de o~ganizaç6es, grupos ou pessoas interagentes. A ani1ise
~começa geralmente onde os estudos da seção anterior termi -

I. nam:-como as organizações raramente dispõem dos recursos ne
cessirios para atingir seus objetivos independentemente
elas devem estabelecer relações de intercâmbio como as ou-
tras 6rganizaç6es.

"Intercâmbio organizacional ê alguma atividade volunt~ria
entre duas ou mais organizações que t~m conseqU~ncias,atuais
ou antecipadas, para a realização de seus respectivos pbje-
tivos ou metas" (Levine e W'hite, 1961 (68)) .

. ...As principais' dtmensô es para comparaçao das propriedades das
.organizaç6es que pertençam a uma cadeia de interações sao:

1. Homegeneidade: Similaridade funcl0nafeUestrutural das
"""--~"~---_._ .... --.-.. ~------_._- . __ ..-

organizaç6es, comparadas' entre si".

2. Consenso de domfnio: lncluindo:

Grau de disputa dos objetivos de uma organização.
- Compatibilidade dos objetivos organizacionais, filoso-

fias, orientaç6es de referên~ia.

- Quantidade de superposição de objetivos.

3. Alerta das outras bArt&S da cadeia: Grau de conhecimento
ou ignorância dos objet tvos , serviços e .recur sos das ou-
tras partes da cadeia.

4. Estabilidade: Tempo em que as organizações pertecem •..
a

cadeia e o GRAU DE ROTAÇÃO DAS TAREFAS.

~:K) Lev í.ne & \~ite: op. c Lt , , (65), 1961.
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../.'.
S. Distrib~içãoder~cursos: quantidade e tipo de recursos

possuídos por uma parte e quantidade e tipo de recursos
necessários às demais partes: Trata-se da "Balança de Po
der"en tre as partes. (Thompson & McEwen, 1958) (69:).

I. 6. Número de Fontes de RecUrsos: Alternativas que a organi-
zação dispõe para escolher os seus recursos necessários.

7. Tamanho da cadeia (Network): número de organizações da
cadeia de interações.

8. Superposição (Overlap] dos associados: número de ne ssoas
representando múltiplas organizações na cadeia de intera

-ções.

Entre os autores que aceitam esta abordagem de ambiente, um dos
<, mais Impor-t antes é Ma~ret (70), para quem as propriedades devcm

ser examinadas como comparativas e relacionadas a uma cadeia de
interações.
A distinção entre proprtedades comparativas e relacionais de
uma coleção de organizações reside na unidade de análise.

AS DUAS ABORDAGENS PARA O ESTUDO DAS PROPRIEDADES RELACIONAIS:

Estas duas abordagens foram propostas por ~1:arretJcomo unidade.de
análise: no primeiro caso, o foco reside nas partes, . compar~

.das a certos atributos, no segundo caso, o foco reside nos meca
nismos de ligação entre as partes.

~

A} Exames das Dimens6es da Interação: e uma abordagem genérica

(09) Thompson & McEwen - op. cit., (52) - 1958 .
.(70) Cora Bageley Marret: On the specification of Interorganization

Dimensions, 1971 - Sociology and Social Researchj6l (63-99).
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e ê exemp1ifica.da.pelas especificações de Narret sobre as
dtm€msões do Ln t e rc âmb í;o ;i.nterorganizaciona1.Marret resume
o trabalho de outros autores sintetizando em quatro dimen-
sões chaves, as ligações de relações entre as organizações., 1. Formalização: é o grau em que os intercâmbios entre oganiz~
ções são feitos através de esquemas oficiais ou acordados
entre as partes envolvidas e a extensão em que algum inter-
mediário coordena as relações. CHage e Aiken, 1967).

2. Intensidade: é o volume de desenvolvimento requerido pelas
.partes no intercâmbio) em termos de tamanho dos investimentos

requeridos em recursos e a freqU~ncia de interações. (Johnson
e Demar che , 1957; Reid, 1964; Mayhéw~T97l7·.

3. Reciprocidade: refere-se às direções do intercâmbio (unila-
<,

teral; reciproco ou conjunto), i Jxtensão em que são mutua-
mente alcançados os termos sobre as bases e condições do

~._~~----- ------ -~--- ----

intercâmoio (Lev í ne e White t 1961; Guetzkow, 1966).

4. Padronizacão: relativa a alguma determinação válida ou fix~
da pelas unidades de tntercâmbio e procedimentos para inter
câmbio entre as organizações. (Litwak e Hylton, 1962).

Marret salienta que este aspecto do ambiente leva i ligação in
terorganizacional em termos de mais de uma dimensão. Cita, por
exemplo, Litwak e Hy1ton e Reid (71) na classifi.cação de J"'cca-
nismos de coordenação estruturados (mediados) ,.quando há um
intermediário na interação, os quais surgem quando o intercâm-
bio tem alta formalização, intensidade, padronização e recipr~
cidade.

(71) William Reid; Interagency Coordination in Delinquency prevention
and Control, 1964, Social Servtce Review: 38 - (418-42&).

J
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,.
fi - Exame dos Necanismos de Irrt eraç âo : é a abordagem que exami-

nas as ligações entre si e pretende determinar as circunstân
cias ~6ntextuais em que uma variedade de alternativas de me-
canismos de coordenação sao utilizadas.
Nesta abordagem são considerados dois tipos de fatores:

Independentes: como as propriedades comparativas delinea-
das acima.

- Dependentes: Mecanismos de coordenação.

A.maioria dos autores sugere que, havendo grande superposi-
çao 'de membros organizacionais, mensageiros comuns são usa-
dos para coordenar as organizações. Muitos admitem pré-requ!
sitos e propriedades comparativas para a existência de. uma
ag6ncia coordenadora, incluindo o consenso de domfnio, com-

'-~lementariedade de recursos, homogeneidade de es~rutura.aler
ta mútua fi estabilidade entre a ov gant zaç âo e as relações de
intercâmbio.

CONCLUSÃO: Reunindo várias abordagens, esta ocar-actcrí.zaçào de
ambiente como coleção de organizações interagentes focaliza a
cadeia de relações que ocorrem entre as partes no intercâmbio .

Inúmeros esforços tem sido feitos pora enumerar e definir variá
veis bem como identificar analiticamente as relações entre as
propriedades comparativas e relacíonais de uma dada coleção de
organizações integrantes. Falta contudo ainda, muita pesquisa
adicional para proporcionar menores detalhes sobre o assunto.

'39' Enfoque
O M1BIENTE COMO UM SISTEMA SOCIAL

MuitQs trabalhos t6m sido desenvolvidos para distinguir o
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comportamento que ocorre entre uma coleção de organizações,
grupos e pessoas que fazem parte do ambiente e o comportameg
to dentro e entre coletividades de organizações funcionando
como sistemas abertos dentro de um sistema ambiental agreg~
do. Entre as sugest~es mais freqüentemente aceitas citamos:

1. Necessidade de focalização das relações entre agências e
dentro das agências em si. como uma cadeia de intercâm
b io (72).

2. Necessidade de treinamento de pessoal no contexto de um
conjunto de organizações deve enfatizar o agregado de
conseqüências emergentes da interação de muitas intera -
çoes pareadas (73).~- ~

Podemos inferir desta enumeração a noçao de ambiente como um
- sistema -social: •.Exceto a Teoria dos Sistemas Sociais ue

Talcott & Parsons, (i;t-1. nenhuma teoria sistemática foi de-
senvolvida para analisar o ambiente como um sistema social.

o que a Analise Interorganizací:onal tem feito ê tentar apl.!
car os ~onceitos de Parsons examinando as propriedades de
uma coletivtdade interorgantzacional como um subsistema den
tro de um sistema ambiental agregado.

(72;) Sol Levine e Paul White: The community of Heal th Organizations"
-in Howard E. Freeman, Sol Levine-& Leo Reader (eds) , Handobook
of MedicaI Sociology, Englwood Cliffs, Prentice Hall, Inc. ,1972.

(7~.) Howard Aldrich: "Cooperation and Conflict between Organizations
in the Manpower Training System: An Organization-Environment

_ Perspective", in Anant Negandhi, Conflict and Power in Complex
Organizations: An Inter_Institutional Perspecb~ Kent-Ohio/Kent
University.

", - ~-(74) Talcott Parsons : Towa-rd & General Theory of Action, N.Y. ,
Harper and Row, 1962.
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Q) A Proposta de Litwak e Hylt'on:Uma "dupla abordagem de
a"nálise

-Litwak e Hylton (75) deploram o fato de que uma das maio
res lacunas nos estudos sociológicos é a carência de pe~
quisas nas relaç5es interorganizacionais, ou seja, estu-
dos que usam as organizações como unidades de anilise.As
poucas investigaç5es parecem tangenciar certas quest5es
sem, todavia, abordá-las na sua integridade.

Os autores procuram comparar a problemática da anilise in
~erorganizacional com aanilise intraorganizacional, a
partir de estudos sobre a burocracia realizados em 1940:

.",. -. ,.A Analise lntraorganizacíonal tradicional~sugere requi-
"~itos para estados socialmente aprovados de harmonia: E~
iuda os valores conflitivos q~d determinam falhas nas

"estruturas organizacionais e buscam atitudes que condu -
zam a relaç5es harmoniosas entre diferentes pessoas ou
unidades. g uma anâ.lise que enfatiza a autoridade formal
nos padrões de comportamento de uma dada organização.

A análise interorgantzacional: sugere os requisitos es
truturais para manter os conflitos socialmente aprovados:
Assume o conflito entre as organizaç5es e orienta..-sepa-
r~ as formas de interação social necessárias nestas con-
diç5es. g uma análise que enfatiza a interação social sob
forma de autoridade nio-estruturada.

Os autores admitem que uma das maiores funções da organl
zação é promover a "autonomia". Porém. partindo das afiE

(7S) Eugene Li.twak & Lyd ia F. Hy lton : Interorganizational An aly sis :A Hypothesis' on co,-,ordina,tingagencies"" ASQ T" 1962 .•..6 ....395•..
420.
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-r
matlvas de que uma sociedade deve en:fatizar. por exemplo
ao mesmo, tempo liberdade e segurança física, mostram que
estes valores podem conflitar em vários aspectos pelo fa
to da sociedade tentar maximizá-los. Fatalmente, ocorre-
ráa supressão de um desses valores sufocado pelo outro.

'S~gerem que, a maneira de assegura~ a coexist~ncia de
,amoos os valores exemplifícados, ê colocá-los sob estru-
'turas organizacionais separadas.

, ;

Este modo de evitar o conflito interno leva fatalmente ao
conflito'entre duas organizações que ê facilmente perce-
ptível na anãllse interorganizacional. Ex.: Usar a força

_policial para segurança física e jornais assegurando a
J.Jberdade de j)1!prensa.

- -., ..

Litwak e ,Hyltonpropõem como referencial básico dois aspectos funda-
mentais:

a-AUTeRIDADE e-o-CONFLITO:
i

Em seu estudo sobre ag~nctas coordenadoras,propõem uma "Teoria da
Coordenação Interorganrzacfonal.",considerandoos seguintes concei-
tos aparentementenão~relacíonadosmas que, dentro de um enfoque i~
terorganizacíonalmostram relações intimas:

a. Interdependênciaorganizacional
o. ,Padronizaçãodas atividades organizacionais
c. Nível de captação e "alerta" organizacional
d. Número de organizações

\ . Em sua pesquisa, notaram que,o~ diversos problemas de
coordenação de atividades voltadas para o bem-estar ana

'lisadosJconstituÍram. todos eles, variações dos 4 fato-
res acima apontadoi.

--~--------------- ...•
(76) Eugene Litwak & Lydia F. Hylton: Interorganizational Analysis:

'A Hypothesis on co-ordinating agencies - ASQ -,1962 - 6-395-420
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o CONTRTBurCÃO DE ROLAND W'ARREN

A.· Em 1967, Ro land Warren (7.7)procura considerar o con-
texto do comportamento interorganizacional como um
campo interorganizacional dentro do qual ocorrem inte
raçBes especffícas. Seus principais conceitos, forma:

a) COnceito de campointerorganizacional: baseado na
ofiservaçio de que a interação entre duas organiza-
ç6es g afetada em parte, pelo menos pela natureza
do padrão ou cadeia interorganizacional que as li-
ga.

Um exemplo - a Itinteração interorg_anizacional" den
tro de tál campo, segundo autor são as numerosas
decisBes comunitárias de organizações, como autori
dades de reconstrução ur~ana, cimaras de comgrcio,
conselhos de bem-estar e organizações contra a po-
breza, operando em metrôpoles americanas.

ól Conceito de "DensídadedeEventos" adotados de
Mannheim (73} e que segundo ele, os eventos, ocor-
rem tornando possível uma balança natural atrav~s
da competrção ou atraves da adaptação mútua.

c) Estrutura de Campo - outro conceito adotado de
. -

Manhe im segundo o qual "quandovárias partes interagern,
suas influênciasmútuas tendem a excederos limitesdos ca-
nais institucionarse organizacionaisestruturados;esta es-
truturade campo apresenta-secomo uma entidadeindependente

Rolland lV'arren:,"The Irrt erorgani.zat f ona I Field as a Focus for
Investigation - ASQ/1967-V.12 - N9. 3 - (396-419).
KarI Manaheim, Man and Society in an Age of Reconstruction
Studies in Modern Socia.l Structure, Nr., Harcourt, Brance,19S1?
p~ 157. . .
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do comportamentodas suas partes constituintes,de tal modo
que toma-se importanteestudá-lacomo um nível mais inclus..!.
vo do que como um c~ortamento de intercâmbiode uma organ..!.

"

, zaçao individualcom outros atores no ambienteexterno".

B. Em publicação de Negandhi,' em 1975; Warren apresenta um ar-
tigo em conjunto com outros autores (79) onde expõe consid~
Tações conceituais e empíricas soore pesquisas a respeito
da interação da comunidade e decisões organizacionais.

o estudo dos autores tem dois objetivos principais: desen
volver um con~ecimento sistemâtico sobre a decisão comunitá

'ria de organizações e contriouir para o campo do comportamen
to)nterorganizacional.

<9, APESQUrsADE VLASAIC•.LEVINE~WHITE (80)

;,=-~~ __ ,_.ns_.autores_.Eoca lfzan .o--I:elacionamentoentre as organizações pe-
"

10 intercimbio d~ recursos necessários i sua sobreviv~ncia. Pa
ra eles "lNTERCÃJ\1BfOORGANIZACIONAL" ê uma atividade voluntá -
ria entre duas organizações: a qual produz conseqU~ncias atuais
ou antecipadas para a, realização de seus respectivos objetivos
ou metas.

A Paradigma sugerido:

"Para explicar as relações entre as agências de saúde e bem
estar das comunidades ; preCiso visualizâ-las como se es-
tivessem envolvtdas por um sistema de intercâmbio."

(19) Roland l"l'arren:The Interaction o f Community DecisionOrganizations:
Some Conceptual Considerations and 'Empírical Findings:-Roland
L. W'arren, Ann F. Burgunder, J. l'l'iyneNewton, and Stephen ~1.
Rose (pgs. 143-159] (Cap. la} in Modern Organization Theory,
1975.

(80) Sol Levrne, Paul Wliite & George VlasaR; Excnange as a Conceptual
Pramework for understanding Interorganizational Relat~onshíps:

'Aplication to Nonprofit Organizations, ASQ/196l, (p.583-60l).
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Os prtncipais elementos com os quais a organtzações necessita
-!'"

manter o intercâmbio sao; cltentes. serviços sindicais e traba
lhistas e outros servtços. Deve ser constatada a existência
"de fato It da interdependência.'

Teoricamente, onde nao há escassez desses elementos. desapare-
cea necessidade de interação organizacional e cooperação. Es-
sa necessidade surge em condições de escassez, quando os inte!
câmbios organizacionats tornam-se essenciais para o alcance dos
objetivos e da sobrevivência.

B - Existem fatoresdeterm:rnantes que condicionam a interdepen-
dência contingente:

1. Accessibilidadede cada organização'aos elementos neces-
sários existentes fora do sistema.

2. Objetivos da organização em função dos quais ela aloca
e~ementó'sque estão" sob seu conffo le .

3. Grau em que existe o consenso de domínio entre as várias
organizações

c - Abordagens para o estudo da interdependência

Três são as abordagens utilizadas para estudar a interdepen
cia. segundo Vlasak, Levine e Wbite:

1. A Relação entre objetivos, Estrutura e Sobrevivência:

Os autores pressupõe que s5 sao exigidas Intercâmbi~Vo-
,Tüntári05 entre organizações com a explícita finalidade

de atingir seus objetivos e em condições de escassez de
recursos.

Os fatos que de'termtnam o :rntercâmbí.opodem ser:
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~ A necessidade de apltcar o~ recursos para as funç5es
jâ em and~ento: Existencia ou não de Auto~ínteresse e
o que o determina.

\.

":"O fato de -que uma organ tz açâo não pode- sempre realizar
seus objetivos e executar suas funç6es sozinh~ e sem
a contriBuiçio de outras organizaç6es.

- a determinação das caracterrsticas das organizações e
dos ambientes de tarefa que produzem incerteza.

- Face â escassez de recursos, as atividades organizacio
na í.sque v tsam ã obtenção desses recursos são chamadas

.. "Funções Organizacionais" •
. ....•.

2. A Relação entre ObJetívos, DomÍnloeConflí.tos

Os obj.etivo s constituem "pretersões" de domÍnios que atra
vês do consenso, determinam os Ye cur sósTque devem ser
alocados naquel-e-iomi.nio: AS'sbn-;---

1. Um objetivo estabelecido pode ser visualizado concei-
tualmente como uma primeira opção de recursos a serem
alocados em uma ãrea delineada.

2. As Pretensões a futuros recursos podem proporcionar
subsequentes conflitos interorganizacionaís.

3. Constderando'"'se que o comportamento de conflitos nem
sempre e baseado na real í.dade,mas na's percepçoes ,pr~
tensões de outras organizações podem constituir amea-
ça a-futuros recursos.

S~gundQ os autores, a resolução de conflitos de domínio
entre organiza~ões de saudet não tem1 geralmente, o pro-
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p5sito de promover a i~tegração de sistemas. Seu deline!
mento ª arbitririo, baseado em crit~rios para redução de
incerteza na competição pelos recursos. Regra geral, a
solução se baseia no reconhecimento de ,Bomfnios exclusi
vos e não em intercâmbio de recursos.

3. Cadeia de Intercâmbio

A terceira abordagem da interdependência envolve esquemas
integratívos racionais ou cadeias racionais de intercâm-

"bio das atividades de organizações autônomas. Essas ca-
deias são superpostas de sIstemas de fluxo racional que

_podem ser impostos sobre a coletividade de organizações.
O padrão estruturado de fluxo de recursos pode variar e
~s cadeias de fluxo dependem da tecnologia que preveale-
ce ~ d6 consenio profissional quanto i sua utilidade.

4. O trabalho de Lefton e Rosengren

Baseiam-se os autores na primeira abordagem vista sobre
a relação entre objetrvos, estrutura e sobrevivência,de~
cr í t os no trabalho anterior (VIasak, Lev í ne & W'hite).

L~fton e Rosengren (81) afirmam que as orientações lc~
gítudinais e laterais das organizações variam segundo
o grau em que elas se apoiam em outras agências para
proporcionar os serviços necessários para alcançar os
seus pr8prios objetivos .

• Os autores procuram estabelecer um esquema para o de-
senvolvimento de um modelo analítico de organizações

(81) Mark Lefton and ~. R. Rosengren; Organization and Clientes
Lateral and Longitudinal Dimensj:ons", Amerí.can SocioLog icaI
Review, 31 (DecemBer, 1966) SITZ-SS1.
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formais, no qual visua1izam os clientes das organiza -
ções como os fatores integrantes que influenciam a es-
trutura e o funcionamento de tais sistemas.

'. Baseiam-se em três razões, a saber:

1. Nesta nova fase de revolução organizacional, que a-
travessamos, o fenômeno do crescimento ê marcado pe~-
10 número, variedadé e importância das organizações
formais que servem o público como p0ssoas, mais do

.que satisfazendo exclusivamente suas necessidades e
desejos materiais.

00. 2~·Nesta transição, o aspecto acima pode servi r como um
critSrio ~e10 qual se poderia avaliar as organiza·
çêe s , substituindo -as considerações "humanísticas "

·por valores puramente econômicos e administrativo~
para verificar a responsividade organizacional
demandas ambientais.

•.as

/

3. Hã existência de uma ênfase, que não pode ser meno~
prezada, sobre aspectos como eficiência raciona1,e~
truturas internas de autoridade e controle, e a ma-
nutenção da autonomia organizacional.

® ESTUDO DE ORGANfZAr.OES MULTINACIONAIS DE SCHOLLHAr-.u-tER(8Z)

o autor procura mostrar uma análise das similaridades e
diferenças na estrütÜra organizacional de corporações mu1-
t'rna'cíonaissediadas nos EUA e em quatro países europeus.

r
(8Z) Ha~Scho11hammer (Co1umbia University) - Organization Structures

of Mu1tinationalCorporations - Academy of Management Journa1 -
~ Volume 14, n9~ 3 ~.Septembe~ 1971, .
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A investigação empírica focalizou companhias'operando
sob restrições contextuais semelhantes.

A. As dimensões" usadas na analise usada por Shollhammer
foram:

1.0rJentaçãoor'ganizacional bãsica:quanto ã configu-
ração do papel e de atividade que servem para de-
senvolver sua estrutura organizacional.

a. o conceito de divisão internacional: utilizado
por organizações que tentam distinguir delibera
damente as attvidades de negócios domésticos das
at Iv í.dades tnternac í onai sj _

'"

Ô. o conceito 'de corporação global : que elimina a
dicotomia domestico-internacional, isto é, eli-

..as
"=-~~---_._-----

*ina as fronteiras nacionais, no que tange
-------atividades da organizações.

2,; A EstrUtUra' das: relações entre a matriz e as sub s í

diárias que operam, revelou que quase todas as em-
presas pesquisadas mostraram ter tido mínima inter
ferencia na administração local das unidades dis ....
persas, apresentando, porem duas formas basicas:

relações simples de relat8rios
- relações multiplas de relatorios

3. Grau de Centralizaçaoou Descentralização

No que se refere á concentração ou dispersão de
autoridade para tomada de decisão, inclusive grau

-em que autoridade e responsabilidade são delegadas
aos n~yeis mais barxos,
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~.
. 4. Padronização

Formalização de procedmentos e fluxo de informa -
ções

• regras para tomada de decisio
• regras para implementação da decisio
• regras para transmissão da informação

S. Flexibilidade organizacional

Capacidade de ajustar-se às mudanças do ambiente in
terno e externo que afetam as operações •

.As Conclusões de Schollhammer foram as seguintes:

'A pesqu í.sa demonstrou resultados inesperados ao se minimizar as
-,diferenças cont extuats, Entre elas destacamos:

1. As firmas mu lt tnac rona í-s européias nao enfatizam a dicotomia
___________ o.

entre.operações de negôcros domésticos e internacionais em
sua organização.

2. A maioria das firmas europeias adota uma estrutura global,e!!.
quanto as-americanas preferem um padrão que distingue a div!
são internacional separada para as operaçoes estrangeiras.

3. As firmas mu1tinacionais europeras e americanas apresentam um
elevado grau de descentralização, entretanto, nas firmas a~e

, ricanas os limites da autoridade são mais di?cricionários,te!!.
dem a ser mais claramente definidos, existindo grande ênfase
em controles formais e periBdicos.

4. Nas firmas européias existe uma relativa autonomia das unida
des estrangeiras de operaçoes, mas a SUa integração e coorde
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nação ·dentro da organizaçio total tende a ser menos claramen
te estruturada do que nas americanas.

5. A flexibilidade org~nízacional ~ mais elevada nas firmas ame
ricanas do que nas europ~ias, porém, em ambos os grupos de
firmas, o dinamismo organizacional ~ mais induzido externamen
te do que planejado e gerado internamente.

6. A maioria das firmas multínacionais estio sujeitas a crescen
tes complexidades organizacionais., como por exemplo, o lapso
de tempo na tomada-de-decisio e compromissos que reduzem a
competitividade dessas firmas nos seus mercados particulares.

AS~IMPLICACOES OU PROGNOSTICOS das coriclus6es de Schollhammer
são aproximadamente as seguintes:

• Os neg5cios no futuro deverão ser dominados por aproximadame~
te 300 firmas globais controlando cerca de dois terços da pr~
dução industrial mundial.

Por causa dessas complexidades organizacionais com as quais
as firmas multinacionais terão de se defrontar, 3S companhias
menores e orientadas para atividades domésticas certamente se
rão mais capazes de manter sua relativa competitividade.

@ 1. PESQUISA SOBRE UM MODELO DE SIS·TEMA ABERTO (83)

Para Georgopoulos, o problema bisico com que as organizações
se defrontam e procuram solucionar com diferentes graus de
sucesso, g o da aquisição e processamento da informação que

.
reduz a incerteza em todas as suas formas e combate a entro-
pia - a tendência genérica dos sistemas em se tornaram nao-
organizados até entrarem em colapso e desintegrarem-se.

( 83) Basil S. Georgopoulos - Àn Open - System Theory Model.
for Organizazation Research, in Anant Negandhi Ced) ,
~ode!l!_O!"!;anizationTheory,Kent Univeratv Press.1975
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As idéias sobre entropta e incerteza têm sido muito di-
vulgadas por Th.ompson e outros e provém da teoria de sis }
temas abertos, base relevante da Teoria das organizaç5es.,

JamesMiller (1965), Buckley (1968), Pugh (1966),Stagner
(1966) e sobretudo Kataz e Kahn (1966), indicam que um
importante ponto de partida para a pesquisa organizacio-
nal baseada na teoria dos sistemas-abertos, é o conceito
de organizações.
Naturalmente, muitas organizações complexas exportam to-
das estaS três espécies de output, mas raramente no mes-
mo grau ou em volume equivalente - sempre uma espécie
maior ou o outpu t primário assoc íado.i com. cada.cpa rticul.ar
sistema e seu ciclo de trabalho predomina sobre um ou
mais outputs secundirios.,

.
-'=--~~------------ -de--de-l"ecursos--materiaise não-materiais e facilidades

Em termos de input, as-organizações importam uma varieda

do ambiente: várias espécies e formas de matéria, ener
Ei_a_e }nform~ção,'

Elas importam matérias-primas, suprimentos, equipamentos,
-fundos, trabalho e informação com os quais combatem a en
tropia e a incerteza. Destes recursos, aqueles que mais
nos interessam são os inputs humanos e informacionaís. O
pessoal e suas habilidades, atitudes e conhecimentos que
proporcionam'ao sistema, são mais pertinentes para o nos
50 estudo do que os lnputs rísicbs e materiais que a tec
nologia demanda e que os memBros utilizam no seu tra-
oalho. Est~s últimos são também importantes para consid~
rar, naturalmente, mas eles são menos importantes, como
complexos ou como vartâvels como o são os recursos huma-
nos ou a organização social do sistema.

-e
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-Ainda que oS'output~ do st.stema sejam precísamente espe .•.
cificados e nosso conl.tectlnentodos inputs seja bastante
elevado, não podemos predizer o desempenho ou estabelecer

v

a eficicia de sistema, se não pudermos compreender ele .•.
var em consideração os principais p~oblemas e processos
das organizaç6es intervenientes. O~ modelos de simples
input-output não sio suficientes. Entre o.input e outputl

existe~ os processos crIticos de alocaçio de recursos.de
coordenação de e~f6rços, de integração social e psicolô-
gica, de sincronização organizacional e de sua administra

._. -
ção, todos·os quais intervem para modificar substancial .•.
mente as relações existentes entre as variiveis de input
.e de output , Uma organização po devt.er -excelentes ---tnputs
em termos de qualidade, custo e volume, mas disfunções e
resultados problemiticos para o sistema.

o-o ._

As organizaç6es são estruturadas para fazer uma espécie
de trabalho em cada caso. Porém. so realizam seu traba T"

"..lho, se proporcionarem soluções sat f sf atdr í-as para um nu
mero de problemas ao nIvel ~ist~mico. Basicamente, elas
devem manusear certos problemas principais com que se de
frontam em relação aos processos requeridos para
seu trabalho.

fazer

Isto inclui os problemas internos da alocação organiza -
cional, coordenação, integração e o problema de adaptação
ao ambiente e os problemas de output e m~nutenção do sis
tema. São precisamente estes os principais proBlemas das
organizaç6es.

* ORGANrZAcOES S~O sistemas complexos, dinâmicos e adapt~
tivos que estão em constante intercâmbiQ com seu amóien-
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-te. El~s estão sempre sujeitas a forças externas, pres -
sôes I e estfmulos que têm conseqUências significativas

-para o comportamento dentro do sistema e vice-versa,pois
as organizações são sistemas mais ou menos abertos. Suas
fronteiras (limites) são relativamente elásticas e permeá
veis, ou suficientemente aóertas para permitir todas as
transações input~output de materiais, energia e informa-
çio necessirios para a existência e funcionamento do
sistema. Este ê um fato bisico da vida organizacional.

* Geo-rgopoulos propoe um modelo de organi zações como sis-
temas de ~olução de ProBlemas (85)' (pg. 103) que
ser resumido no gráfico abatxo . ~_~ __ ,

pode

Modelos organizacionais
de sobrevivência

Modelos organiza-
cionais de eficácia

Abordagem de sistema -- -

" -- ._-- .-~---- .--_.--- Modelos de pesquisa
atual

~~~-,----- ~ ----.- --~-----
organizacional

Aõordagem de objetivos
organizacionais

*,ORGANIZAÇOES COMO SISTEMAS SOLUCIONADORES-DE-PROBLEMAS

Georgopoulos salienta que do ponto de vista sistêmico,i~
teressa o modelo input-output, mas com a importante adi-
ção e expl{cita incorporação de fato~es e pro~essos in-
tervenientes - os processos de conversã~ ou transforma -
ção da organização, os quais constantemente intervém pa-
ra alterar alguma relação simples ou direta entre os
inputs iniciais e os outputs finais do sistema. As orga-
nizaçõ~s faceiam não somente problemas de input e output,
mas também problemas ao longo-do ciclo inteiro de input-
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conversão-output, e eles são estruturais na medida que
lidam com problemas a cada estágio e fase ao longo do
seu ciclo de traoalho.

-Em termos de output, as organizações podem ser classifi-
cadas em três tipos principais:

1. aquelas cujo output primário sao produtos físicos, co
mo carros, sapatos ou condicionadores de ar;

2. aquelas cujo úutput primário sâo serviços. como no ca
50 dos hospitais;

3. aquelas cujo output & inforamçâo. como no caso das uni
\

versí.dades , sistemas sociais complexos. que constantemente
,',,'~.se defrontam e te.ntamreso1 ver os problemas em vârios

nlveis.
"Num estudo posterior acerca dos requisitos t:eôricos'
que uma organização como sistema aberto deve possuir,
o autor (841 aponta uma lista de sete problemas orga-
nlzacionais bãstcos:

1. A capacidadedaorganizaçaodeseadapt'a'r no amb ien
'teexternóe manter Umintercâmõio'eficaz com ele,
constantemente. Isto inclui ca.pacidade de responder
eftcazmente is mudanças ocorridas no mundo exte-
rior: obter recurSOS e pessoa1,'manteT relações van
tajosas com grupos externos. projetar uma imagem fa
voráve1 na,comunida,de; e geralmente influenciar o
al1lõrentede maneira a ôeneficiar o sistema e seus

(84) Basr1 S. Georgopou1os, An Open-System Theory Mode1 for
Organizationa1 Research, in Anant R. Neghandi and Joseph P.
Schwitter (eds.l, Organization Behavior Mode1s. Kent, Ohio,
Comparative Adm í.n í strat Ive Research I'nst i tute , Bureau of Economic
and BU$ine~s Research, Kent St~te University! 197 • ps. 65-66.

. (
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membros, em re í ação a todos os aspectos da articula
ção organização~ambiente.

2. A capacidade da organização de desenvolver e alocar
recursos d í sporrfvets..facilidades ,h fundos e pes-
soaI damaneirarríais apropria:da; manipular proble-
mas relacionados com acesso e distribuição de auto'
ridade, recompensas e informação entre os paritici
pantes; a resolver problemas concernentes ã espe -
cialização do trabalho e alocação das tarefas e
funções entre departamentos, grupos e membros.

3. A capacidade de articÜlarecoordenar constantemen
te',no tempo e 'no'e's'p'aç'o,'os ma.isdiversos mas re-
lacionados'papêis'e 'atividades interdependentes de
seus muito diferentes staffs e memoros, de modo
que as energias e esforços-de todos os participan-
te-s- possam-Convergtr para à "so Iução dos problemas
do .'sistema e para o alcance dos objetivos organi-
zacionais.

4. A capac idadedo'sistemad_~~~~~ __t.I):..!~~.B.!~.!_~__~}_.E!...~.!'!.C?.:

Isto inclui as funções necessárias associadas com
o problema de integrar membros individuais ao sis-
tema e assegurar sua cooperação e concordância e
O problema de integrar todas as partes do sistema
social uma com a outra de modo que a organização
total alcance coerência e uma certa unidade social-
-psicológica global. Geralmente, isto envolve o de
senvolvimento de valores organizacionais comuns e

normas distribuídas, atitudes e compreensões .,mu-
tuas, que servem para proporcronar um universo co-
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mum para o desenvolvbnento dos diferentes grupos e
memôros, e para socializar e ligar firmemente os
memôros ao s-istema_.

,
S.' A capacidade de ntíninlizareresolV'er 'as tensões e

conflitos que surgem dentro da organização, parti-
cularmente fricções e confrontações en tre grupos in
teragentes, e memõros e entre participantes de
igual status e de administrar e controlar pressoes
dentro do sistema.

..•.

6 ~ Acapa.cidadede:aTcan'çar 'e manteraTtosníveis (em
termos de quantidade, qualidade e custo) de resul-

- .tados (out pu tsj , Isto envolve a capacidade de max i

mizardesempenh0 eficiente, e confiável em todos
'-,

os, depart~ment(!)s. grupos ememorÚs, em todos os ni

;

" '"., 'veis, e em turno dependente da maximízação... pelo
sistema de oportunidades para o alcance de oõjeti-
vos pessoa.ise satisfação no trabalho por parte dos
membros.

7. Acapacidadedaorgantzaçâ0 de preservar sua iden •..
·t'tdadeeintegrid'ade como um sistema soIuc fonado r+
de-proôlemas distinto, ou de manter a si mesmo
seu carater básico e viabilidade com relaçao

e
•..as

,mudanças que estão constantemente ocorrendo dentro
e fora do sistema, incluindo confusão e ameaças' p~
ra sua sofirevivSncia ou bem-estar d~ 6rganiza~io.

. 'CONCLUSÃO

g inegável que, nos últimos IQ anos, tem havido crescente ên
fase soõre as ahordagens contingenciais a Teoria Organizaci2
nal.
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~" Inúmeros traha Lhos (como o de Burns & Stalker, Thompson
Galbraith e Wbodward] tem ressaltado a estreita ligação en-
tre a estrutura e p!ocessos-internos da organização e os re-
qulsitosdas tarefas q,ue a organizaçao se propõe a executar.

Além das aBordagens citadas soBre as variáveis interorganiza
.cionais, é interessante lembrar o trabalho de Lawrence &
Lorsch que pretende obter uma adequação entre as caracterís-
trcas organizacionais internas e os requisitos ambientais e~
ternos, focalizando o problema com o unico meio da organiza-
ção desempenhar eficazment:e as tarefas a que se propôe.

Esta adequação ("ftt"l entre a organização e ambiente, tem,
~segundo estes autores, duplo aspecto:

. .• "

a) Cada unidade funcional deve ter caracterfsticas internas
cons Ls.t.entes com as demandas do seu setor particular den ....
tro do ambiente geral. Se estes amBientes "setoriais" do
ambiente total diferem nas demandas que impõem ã.sunida -
'des com que se defront~m, as unidades funcionais apresen-
tarão obrigatoriamente uma diferenciação, no sentido de
atender às demandas que lhe são propostas.

Exemplo: variáveis como:

- certeza de informação
•.amplitude do tempo de feedbacI<.da informação

- est~atégia dominante etc,

Cada uma delas necessita de dtferentes caracterlsticas in
ternas tais como: .

'- Formalidade da estrutura,
- Orientação tem~oral dos seus membros,
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..-!'" - Obj et Ivos interpesS'oats,

YdYpropõe que esta segmentação da organização e ambiente
não é só um resultado da lógica da administração sobre o
desenho. organizactona1, mas auxilia a gerenciar as incon-
sistências entre o que ele rotulou de "aspectos sociais "
de produção e tecnológias do ambiente' (85) •

b. Outro aspecto das relações organização - ambiente é a ve-
rificação da importância do f~to da organização total al-
cançar o padrão de integraçio requ~rido pelo a~biente ge-
ral,independentemente da dtferencíação de suas unidades.

C~) Stanley Udy: Work in Tradittonal and Modern Soctetr Engle~ood
Cliffs - Practíce Ha11 ~ 19JO,
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(PARTE UH: ORGANIZACÃO E AMBIE!·nd

IV. ·VARIÁVEIS AHBIENTAIS RELEVANTES E SEUS IMPACTOS_NAS ORGANIZAÇOES

B. VARIÁVEIS DO ANBTENTEGERAL -

(Aõordagens de He11rtegel e Slocum, C1e1and e King e
Baltz e Baltz)

1. Sistema Polfttco Legal

2. Sistema Econômico

3. Sistema Sacio Cultural
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B.~ARrÁVE ISDO A.1vlIUENTEGERAL

Já feitas considerações sobre a aõordagem adotada para a classifi
cação de ambiente, no inÍcio do capitulo, focalizaremos aqui as
variáveis do amoiente geral consideradas por Hall (86) em seu
capítulo. sobre ambiente. Usamos para o desenvolvimento deste
item, autores de destaque como Cleland e King (87) Baltz e Baltz
(8S) e principalmente Hellriegel e Slocum (89) a fim de estudar-
mos os impactos causados pelos sistemas do amóiente geral sobre
as orgânizações do conjunto organizacional.
Faremos especial referência âs três principais variáveis do a.m-
biente geral, quais sejam: sistema político-legal, Sistema econô
mico e ~istema s8cio~cultural •

. _. - I.~9 - Sistema Pol!ttco

0'" Para Hellriegel e Slocum. o si,teJJ1apolítfc:o, muitas vezes
I---""~""'-=------ ----.-. ---.----.- '_.,-

considerado um suBsistema do SIstema cultural, ê o que geral
mente expressa maiores con f lf.tcs entre valores.

As organizações tentam influenciar o sistema político, no sen
tido de aumentar as possibilidades de sua soBrevivência e de
atingir os objetivos que propõem alcançar. Isto significa que
organizações, direta ou indtretamente. atuam soore os proce~
sos polfticos para influenciar o comportamento e a soorevi p

vência das demais organizações.

(86~) Rí.chard lIall:.~oP!cí.t ,: Capo X.
(87:) David r. Cleland & Wlllian R. Kí.ng : Manazemen t : A sys tem Approach:

NY - McGra~Hill Rook Co ••. Ig72 (Tne Organizational Environment)
'~~) Richard Baltz & Howard Baltz (Baltz & Baltz): FundamentaIs of

Business Analysis: Environmental Parameters of Business,Decision,
Economic, Social & Legal Dimensions-Prentice-Hall. Inc.

(89.) Don Hellriegel & JOM W'. Slocum Jr.: Hanagement: A corrt í.ngency
Approach.~ Reading, Mass'l Addison-Wesley Publiching Com!?any,
1974.

,
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-!'" Para Price (90) o sistema político, em seu sentido mais am-
plo, inclui os componentes de tomada-de-decisão de um siste-
ma social, bem como aqueles componentes envolvidos na obten-
ção de suporte para aquelas decisões vindas do ambiente.

Para Hellriegel eSlocum isto significa que o ambiente polí-
tico de uma organização estende-se ao longo das instituições
governamentais, dos complexos de grupos, instituições e ind!
viduos que possuem poder para influenciar decisões e compor-
tamentos. Daí pretenderem incluir no sistema político, consu
midores, fornecedores e empregados ~ participantes-chaves do
sistema econômico - cujas forças interagem completamente.

,Como o ambi.ente político de uma organização-ê diverso-e-mutá
_'LeI,não existe provavelmente uma estratégia simples da qual
os gerentes possam fazer uso para responder 'as suas demandas
ou a 'LnEl.uenci â-do , A discussão aqui_é descrí t í.va, evitando

t--"-~~~---"-'---"""'pos.no rmat í.vo.s de.csug estSes •. _.. _ . ..

* Estratégias sugeridas para' '0 'ambiente''polítlco

Na prática, não são mutuamente exclusivas: Ao contririo sao
geralmente usadas em comBinações. As principais são:

1. Cooptação: uma organização pratica cooptação quando ela
asstmtla em sua estrutura de liderança ou de tomada~de-de
cisão aqueles elementos que ela percebe como ameaçadores
para a sua estabilidade ou existência • Os individuos ou
grupos cooptados tornam-se envolvidos naquelas unidades
da organização que podem influenciar e moldam o ·seu curso
futuro de ação. Dentro dessa perspectiva, a autonomia da

(90) J. Price: Organizational Efectiveness: An rnventory of
Propo'sitions, Homewood, Richard D. Irlfin, Inc., 1968, p. 47.

I
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organização pode ser reduztda, pelo menos, a curto prazo.
Por outro lado, a cooptação é um meio da organização adaE
tar-se ao ambiente, pois grupos ou indivíduos do ambiente

,
externo que são trazidos para a organização, oferecendo
chances de mudança e novas idéias e ampliando os
disponfveis de açio •

cursos

. Há 2 formas básicas de cooptação:

19) A que envolve repartição da responsabilidade pelo
poder mais do que propriamente o poder em si: ~ a
forma de cooptação que traz indivíduos ou grupos par
dentro da organização, os quais passam a desempenhar

-um dos papéis abaixo:

1. MembroS' de "Grupos de Consultoria"·
" 2.··Membros de "Grupos da Organização que detém o r'2,

der", porém sujeitos â aprovação ou veto de ou-
tros grupos da organização, o que resulta numa
repartição de poder.

3. Membros ".i'1inoritâriesde grupos com poder", o
que não determina mudança na atual estrutura do
poder.

29).A que envolve repartição de poder com as ·pessoas ou
grUpos cooptados: Estas pessoas ou grupos podem ser
estabelecidos, organizados e possuir ~uficiente po-
der para ameaçar a sobrevivência ou estabilidade da
organização. Ne~te caso, as decisões e ações da
organização .são avaliadas' em termos de seu aparente
impacto sobre os indivíduos ou grupos cooptados e
seus consti.tuintes porque eles têm o poder de for
çªr suas decisões.

l,
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~ Outros tipos de cooptação incluem:
~.

1. Representantes de bancos nos conselhos de adminis-
tração das corporáções.

2. Formação de um grupo de consumidores para opinar
sobre os produtos da organização.

3. Emprego de pessoas nativas em posições gerenciais
nas operações estrangeiras.

4. Procura ativa no recrutamento de mjnorias para sa-
tisfazer demanda~ feitas por grupos minoritários.
como por exemplo, grupos negros nos Estados Unidos.

2. Negociação: é uma estra~égia utilizada nas organizações não para re-
solver diferenças ou buscar acomodações entre seus membros, mas tam-
bém,'quando tratamos com elementos externos.

'- Para Thompson e McEwen. (91.), negociação é a contratação de algum é.. "

cordo entre duas ou mais organizações em relação à troca de bens ou
serviços, significando que, cada organização, indivíduo ou grupo, de
cide sobre aquilo que deve satisfazer a todoas as partes.

A negociação decorre sempre de contratos ou acordos e presume que as
partes esperem obter vantagens e benefícios mútuos.

Levine & \~te (92) mostram que geralmente possuem poder em relação
umas às outras, as quais trocam recómpensas ou punições que implicam
num certo grau de controle mútuo entre as partes, bem cornonum proce~
so de intercâmbio.

O quadro abaixo foi desenvolvido por Levine & White (p.5R6-

"(91) J. D. Thom son and W. J. ncEwem, "Organizationa1 Goa1s and
nVlronment: Goal-Settlng s An Interaction - Process", American

Socio10gica1 Review, 1958, 23-31.
(92) Sol Levine and P. White, "Exchange as a Conceptual Framework for

the Study of Interorganizational Relationship", Administrative
Science Quarterly, 1961, 5, 483-601.

c .

/.
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6QO} para estudo dai relações entre associações e sindica
tos. Entretanto. pode ser usado ~omo base para a anilise
das relações interorganizacionais em geral.

,

TIPOS DENEGOCIAÇOES

R E L A ç Ã O

RANGÃNCIA-ÂGRESSÁO

CONFLITO

POPER

RATO

ACOMODAÇÃO

COOPERAÇÃO

IDEOLOGrCA

TRAPAÇA

Uma das partes tenta agressivamente estender
sua influência sobre a outra. a qual reage
também agressivamente para retomar sua anti-
ga influência.

Uma das partes nunca aceita a adequação
negociação com a outra, tentando ativamente
e1iminâ~la ou pelo menos ignorando a necessi

- ----- ---_ ..-_._---------.-dade de negociar.

As duas partes tentam obter. umas contra as
outras, o mâxhno de vantagens e benefIcios •

._------ ._--- --- -------~ .Os lrderes de duas ou mais partes negociam
secretamente. -che-gando a acordos desconheci-
dos pelo~ demais constituintes.

Evita expressões externas de poder: as par~
tes são tolerantes com as demandas das ou~
tras e aceItam o compromisso sem - - grandes
pressões.

-As part~s respeítam .•.se mutuamente. preocupam ....
se com o bem-estar umas das outras, bem como
as conseqUêncías de suas ações que possam af~
tar a prosperidade das outras partes. Também
aqui. não hâ expressões extremas de poder.

As partes aderem às diferenças fundamentais
quanto as crenças, estruturas e valores.

As partes, especialmente através de seus lí-
deres, adotam ações geralmente corruptas e
insidios>as.

da
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3. CoaTizão: Uma. coat Lzâo ê a.combinação de duas ou mais or-
ganizações ou pessoas para obter objetivos comuns. O auto-
interesse econômico ê a r~zão principal para que as coali. ~ -

.zôes sej am formadas, especia.lmente quando elas sã'o'forma-
das para influenciar as ações governamentais.

".

Principaistiposd~C6~li~io: (93) e (94)

1. política governamental: visando ao controle de maté-
rias-primas e impostos.

2. Relações com outros países: visando ao controle de ven
das ao exterior e 'investimentos em fáBricas estran -
geiras.

..3~Relações sindicais: vtsando os procedimentos de me-
diação/arbitramento e utilizaçao de injunções .

. -~.

As coalizôes surgem'p~ra:

1-. Opor ou apoiar legisla.ção ou cfíef'e s de agências reg~
ladoras.

2. Promover produto~ ou serviços particulares, como por
'exemplo ferrovias, ao !nvês de transporte rodoviário

3. Facilitar, através de recursos de alguma firma, a
construção de fábricas para ut!lidades que sirvam a
outra f!rma.

A c~alizão, como a.coopta.ção, tanto amplia como restrin
......g.e..0..po.de.~..da..a.dmi.n.istração.Elaa:mpTia, na medida em

(93) Richard D. Hall: Coope r'a t íve Lobbying ...The Power or Pressure,
Tucson, Arizona: Universitr of Arizona Press, 1969, p. 46.

(~4) Hell riegeljSlocum •...op. cit.: Refere-se ao mesmo tema - (p .35)
op . cito
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que torna posS'!vel Q a.t~ngPnento dos oêj et tvos que soz i
nha a or gun fzaçâo nâo poderia alcançar,' Ela é restriti ...
va na med~da em que requer um acordo para permitir de-

-,

" - j f'C1soes con unt~s no uturo,

Em suma, coalizões, comóinam o poder de dois ou mais
indivíduos ou organizações e podem aumentar a capacida-.

~de "de cada um de' de f ront ar+s e com seu amb fen te político.

4. "Lcbbyãng'": é uni contato dLreto com uma unidade governa
mental no $entido de influenciar a legislação. Pode ser
vir aos p ropds tto s de uma associação comercial ou. outro

.tipo de. grupo. 0 oój etrvo de afetar as dec rsôc s :As or+
:ganizações de negêc tos cuj a s·oorevivêncfa e--crescImento
dependem fortemente das dectsões das agências regulatõ ...
ri'!..sutilizam, .gera1:mente, func fonâr ros de alto nível
de sua hierarquia como l00õyiestas junto a elas.
Emf:ror-a,-mutta.sye-zes acompanhado por negociação ,lobõying
ê uma estratêgia dtstinta que virtual!l\ente todos os ti ...
pos de organizações utilizam em suas relações com unida
des governamentais, quer seja em âmêito local ou nacio .•..

. . na l ,

Seja indireto ou d~reto, o loôêytng ê uma das mais úteis
estragégias vtâvei.s para os gerentes se relacionarem com
as unidades governamentais que possuem o poder para afe
tar as SUaS attvidades organizacionais.

s. Representação; Enquanto a cooptação envolve a vinda de
elementos externos para dentro da organização, a repre-
sentação envolve o encorajamento de memoros da organiz~
ção no sentido de se'afiliarem a outras organizações ~o
amoiente, com o principal propôsrto de s-ervtr aos inte ....
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resses de sua prôpri.a organização. 1! uma estratégia su
til e indireta. Um exemplo tlpico do freqUente emprego
desta estratégia são os Administradores de Escolas, en-
corajados freqUentar, com tempo pago e recursos das pró
prias escolas, associações "voluntárias" na comunidade,
com o objetivo expresso de obter apoio para o
escolar.

sistema

6. Socialização: 6 a tentativa de doutrinar as pessoas em
crenças e valores' que sâo consistentes com os interes -
ses da organização que ~epTesentam. Admite-se que, se
os membros do ambiente político aceitam e apóiam esses

.valores básicos, eles se tornam _~~~o~'y!,~pe~s_<?~__~~E~~i
ções ou atitudes que ameacem a organização ou o seu es-

'quema institucional. O cI'tamado"credo americano de neg.§'.I .

II
~l.~..-=---_._---- mens de negôcios tentaram fazer co~-q~-;-'~utros o ace i tas

I sem. Em sua torma tradicional, o credo coloca a idéia de
li'
I

--I1

" "c.fos" é um exemplo de um grupo de crenças que alguns ho

que um ststema decentralizado, de propriedade privada
livre de controle, é desejâvel e que deve ser perpetua-
do. Assim, o credo dtta quais as ações que interferem no
sistema ou que o ameaçam e portanto devem ser ev t t adss ou
paralizadas.

As táticas utilizadas para a socialização.· va-riam ampl!
mente. A Câmara Americana de Comercio proporciona mate-
riais para as escolas elementares e secundirias dos Esp
tados Unidos para que sejam utilizados no ensino sobre
O sistema econômico americano. Outra titica menos comum
envolve o apelo direto aos empregados através de seminá
rios ou materiais publicados, como nos programas de inp
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tegração de novos empregados utilizados pela maioria das
empresas.

Hellriegel e S~ocum concluem que todos os tipos de org~
nização - sejam ou não de negócios - atuam num ambiente
p~lftico onde há conflito sobre valores típicos e funda
mentais.

®..•.Para Baltz & Baltz (95], um dos aspectos básicos do ambiente
pol~t~co "e'a forma d d d ~ d 's: .•.• e governo a ota a: rara a ·eniocrac~a, o
direito da auto-determinação exige igualdade dos homens e di-
reitos inalienáveis como liberdade e felicidade, além do res-
peito pelos direitos de outras pessoas.

Democracia é mais qu~ uma maneira de-governar uma sociedade
l! um conceito sobre como as pessoas devem se comportar quanto

<, às" demais em uma sociedade organizada. Um sistema politico d~ .
mocrâtico oaseia-se nos princrpios de igualdade, humanitaris~
mo, individualismo, progresso, lei da maioridade e lióerdade
de oposição.

Também o sistema econBmico, óaseado em objetivos de lucro, le
va à tomada de decisão p'l"ívattvapelos homens de negôcios, ad
ministradores e consumidores que contribuem para crescente si.[
nificância governamentais:- organizações governamentais e nâo ....
governamentais interagem diretamente em termos de regras le-
gais e restriçBes colocadas atravSs das leis, ora ~ara restrin
gir a competição, ora para reforçar o auto .•.interesse, ora leis

- antitrustes para reestabelecer equiliôrios. O governo afeta as
organizaçôes atravês de inümeros meioS' corno impostos. restri-

.
ções, exigêricias, suosfdíos, incentivos etc. As "forças ambien
tais" devem ser intepretadas pelos gerentes segundo a maneira

(95) Baltz & Baltz: op. cit., ref. Sg deste trafialfto.
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~" com que afetam a.o~gan~zaçãa: a par t Lr dai, a decisão por ele
tomada devera determínaio modelo organizacional a ser usado.
Essa seleção tndícara os aspectos ambientais relevantes a se-,

rem considerados ou omitidos.

_@>~A abordagem deCle1ande King (96)

a) ambiêntelegal: são as regras de conduta necessárias ao
comportamento apropriado dos membros da sociedade, bem
como indicam os direitos e as responsabilldades de cada
.membro. Em essência, a-natureza da lei ê regular ou con
trolar as atividades individuais e grupais. Algumas leis

; dependem da vt rad fç áo e cestume s e são o resultado - de
decisões passadas da corte legislativa. Outras são esta

..tuârias e autorizadas por entidades governamentais, co-
mo -'0 congresso. e LegLsLa t fvo etc ,

-li
11-
II

~~~---------~--- bJ jurisdições lega-ts: representam -a s divisôes existentes
entre jurisdição federal, estadual e municipal. Todas
as atividades de neg8cl:os estão sujeitas às leis fede -
rais, estaduais e municipais. Cada organização precisa
satisfazer certas exigências legais de constituição, de
funcionamento, de obtenção de trabalho de pessoal etc.

Restrições legais: O amô;tente legal depende, ta.mbém, de
leis que regulam e controlam as atividades dé negocios.

Os negocios não operam no vacuo, porêm existem muitas
influências que operam contrnua e srmultaneamente no
contexto em que ocorrem.

(96) (Cleland & King: op. cit., re~, 88 deste trabalho).
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J.-~~SISTEMA ECONOHICO;

. @-para Hellriegel & Slocum (97)_ e o sistema político que deter-
mina, pelo menos genericamente, o sistema econômico que é pe~
mitido operar dentro de umâ cultura. Por exemplo, o sistema
político de te rmf.na a bas-e para á propriedade privada e contro
1e de ben~ no sistema econômico. Assim, teremos:

a. Capitalismo: (americano} õaseia-se na propriedade indivi -
dual privada dos bens e serviços da economia.

b.Socialismo: Base!a-se na propriedade pública dos principais
meios de produção.

Alguns elementos refac!onados com a administração de topo mo~
tram-se diferentes: conforme o tipo de estrutura de mercado em

"

que a empresa opera. No sistema amel icano , há quatro princi-
pais estruturas de mercado econômico, com diferentes aplica -
ções para os gerentes.

A tese defend:Lda por Hellr!egel & Slocum ê a de que o' volume
a discreção da tom~da de decisâo dos gerentes ê sufistancialmen
te influenciada pela estrutura do mercado.

* DISCREÇÃOAfi'ITNISTRATIVA,para estes autores, (p.38) "pode ser ínterpreta

da no sentido amplo. Por exemp~0, pode referir-se ao grau de liberdade
que lDIl gerente tem para ingressarem novos mercados, o tipo de mercado ou
indústriasem que pode ingressar Co que depende do volume de recursos di~
poníveis), o relativovolume de controle do gerente sobre os preços e a
dtscreçãoque os gerentes podem exercer soõre a qualidade ou quantidade
de bens produzidos,-e assim por diante."

(97) He 11riege 1 fi Slocum: cp , cit , 1 na referência 88 t página des
traôalho.
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.' * 'DISCREÇAO 'GERENCrALERELAÇ1\OCm-1'ESTRUfURADE '~1ERCAOO
r~...

A discreção gerencial varia confonne a estrutura de mercado onde a organi-
zação se encontra. Na estrutura descentralizada dirigida para o mercado
as forças de mercado têm significante controle sobre o comportamento das
organizações, resultando em pequena discreção gerencial.

o volume de discreção gerencial aumenta quando se passa da estrutura des -
centralizada dirigida para o mercado, para a estrutura dirigida à utilida-
de pública. O volume total de díscreção gerencial aumenta a medida que di-
minui o controle pelas forças de mercado. No caso da utilidade pública, o
controle de preços e a influência das agências governamentais podem redu -
zir a discreção gerencial. Entretanto, se a utilidade puiDlica obtêm algum
controle sobre o seu regulador, como em comis.sões de utilidade pública, a
discreção gerencial pode ser sign.Uicatrvamente alDnentada.

<, As quatro est.ruturasde mercados consistem em organrzaçêes de propr-iedade
pr~vada, orientadas respectrvamente para o lucro e para o mercado.

Os autores exemplificam estes tipos de mercado, correlacionando as conse -
qUências que cada um deles traz para os gerentes. São eles:

1. Estrutura descentralizada, orientada para o mercado
2. Estrutura Organfzacional Negociadora com o me-rcado
3. Estrutura descentralizada segmentada por mercado
4. Utilidades Pu""blicasreguladas pelo preço

1. Estrutura descentralizadàorientadaparaómercado:

Representa a visão tradicional da estrutura de mercado. ~ a que melhor
representa a idéia do sistema capitalista perfeitamente competitivo, cu
ja forma pura ê raramenfe encontrada.

Como as muitas empresas existentes oferecem oasicamente os
mesmos bens ou serviços ao mercado, o preço vem a ser a va .•..
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r~ã:vel chave nas decisões de comp ra dos consumidores. A maio
ria das firmas que operam na estrutura descentralizada e di
rigida para o mercado tendeM a ser empresas de pequena-esc~

\

la'e que requerer pequeno capital (dinheiro) para o seu es-
tabelecimento. Graças a este fato, torna-se ficil o estabe-
lecimento de novas firmas e altos lucros tendem a ter vida
curta, devido i competição em alto nfvel. Estas caracterfs-
ticas'levam esta estrutura de mercado a experimentar um
g~au relativamente elevado de instabilidade e intensa comp~
tição de preços.

-+ GonseqUências para0$" gerentes: do ponto de vista dos gere!!
tes, a cons eqüênc fa principal desta. e s.t ru turia de rae.rcado. ..é

o limitado vo 1ume de discreção'que' o'ge're'ntepode exercer
por 'muitasdecisões basicas afetando o sucesso tendem a ser
controladas externamente pelas condiçôes do mercado. Isto

__ s~gni~~c::aq~.e_~~_e~pres8.S qu~ 01?e!am_nesta estrutura de mer
cado ~presentam as segutntes caracterfsticas:

a. As empresas apresentam t endênc ias a reagir âs condiçôes
de mercado ao inv~s de antectpar~se a elas.

Do Nessas empresas há peuca separação entre propriedade e
controle adm~nistrat~vo, de modo que os gerentes tendem
a se preocupar com a maximização dos lucros.

c. Como os gerentes têm pouco controle soôre o amôiente,pro
curam enfatizar oéj et tvos a cur tu-pr-az o 1 'geralmente num

• horizonte de tempo de um ano ou menos.

d. Como os gerentes têm pouco controle sonre preços, quali-
dade e quantidade de aens e serviços aceitiveis no merca
do, surge aqui um estranno paradoxo: O gerente pode ven-
der toda sua produção aos preços prevalentes no mercado,
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pois há pouca vantagem em reduzir os preços aquém dos
existentes no mercado, uma vez que ele não pode vender
mais bens ou serviços do que aqueles que prevalecem no, .

mercado. Entretanto, se aumentar os preços além dos pre-
ços de mercado, corre o risco de não vender nenhum de
seus bens ou serviços.

Este tipo de estrutura aparece em sua forma pura na economia
americana, e representa as feições genéricas de um sistema
capitalista perfeitamente competitivo.

2. Estrutura Organizacio'n:alNeg'oc'iad'oracom:o'Mercado represe!!.
ta ~ visão emergente e popular da estrutura mercadolõgi~a

'americana ou oligopólio. Muitas das "empre-sas-mari.uf;t~-~ei-~·as
+ame rLcanas , incluindo aquelas que traba Lham com aço, automô
veis: química, e produtos de õorra~na, aproxtmam~se das fei
ç5es desta estrutura de mercado, cujacaracterfstica bisica

..,~~~--- '--~-'a eleva-a-aconcent rãçâo de emp resas í existem relativamente
poucos produtores ou fornecedores de um particular nem ou
serviço. (Em alguns casos, três ou ~uatro firmas podem co~
brir 70\ ou mais da prcdução total]. A competiçio nesta es-
trutura de mercado é aaseada na diferenciaçio dos produtos
ou serviços e não na competição.de preços.
Existem muitas barreiras sôlidas contra a entrada de novas
firmas, porém a principal delas é o enorme volume "de capital
requerido para o infcio da produção e comercialização dos
bens ou serviços. Por exemplo, poucas sâo as organizações
ou individuas que possuem ° volume de dinheiro requerido pa
ra o estabelecimento de uma eficiente fiõrica de aço. A exi
gência do enorme capital envolvido, para a empresa típica
deste mercado torna~a caracterlstica da empresa de larga es
cala.
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A estrutura organizacional de negociação com o mercado
portanto, caracterizada por alta concentração. diferencia
ção nos produtos e serviços; barreiras para a entrada,empre, .

sas de larga-escala e estaõiltdade de preços.

---. ConseqUências para os gerentes: A conseqUência mais signifi
cativa deste tipo ê a discreção com que os gerentes
atuar. Isto porque:

podem

a. Os gerentes tendem a antecipar mais do qu~ simplesmente
reagir ao seu amôiente. A discreçao expressa~se através
de algum controle soBre os preços e soõre a qualidade e
~uantidade dos bens ou servtços produzidos.

<.

c. O ambiente tende a permitir cooperação tácita (e as vezes
~xplfcital com concorrentes e outras unidades relaciona-
das 'com a organizaçao •

•E/li

.,c. O conceito de poderes contrapostos pode ser muitas vezes,
aplicivcl a esta estrutura de mercado, pois os síndica -
tos, adr.li.nistraçaoe governos se engajam em negociações

. .

II
I

ou entendimentos soBre decisões crIticas que afetam o
cem-estar da organização.

d. Em processo de negoctação reduz a influ8ncia relativa das
forças tmpessoats do mercado, que prevalecem na estrutu-
ra descentralizada e dtrigida para o mercado analisado no
item anterior.

e. Uma vez que as organ fzaçêe s tendem a ser grandes) ocorre)
.freqUentemente/uma pronunciada separação entre a proprí~

, . .

dade da organização e o seu controle. Geralmente. o con-
trole da organização esti nas maos de gerentes profiss1:!
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nais que têm participação relativamente pequena na pro -
priedade da organização.

f. A orientação pata obj~tivos nestas organizações 6 muito
mais variada e complexa do que a simples maximização de
lucros. Estas organizaç6es estão geralmente mais preocu-
padas com a sobrevivência a longo-prazo atrav6s do con-
trole do seu amBiente e do crescimento dentro dele. As-I,

I
sim, a lucratividade nem sempre se torna uma variável im
portante.

g. Outro efeito deste tipo de estrutura mercadolBgica sobre
~ trabalh.o dos gerentes é a relativa complexidade que

°'0 caracteriza a sua existência. A empresa de larga-escala.
com muitas interdependênctas tecnológicas e ambientais
cri~ enormes proBlemas de coord~nação para os gerentes
Conseqtientemente, esquemas extensivos de planejamento
cuToso.:br"X-iconte"saetempo se estendem por 3 anos ou mais.

:precisam ser estaBelecidos para assegurar a soõrevivên -
cia e o crescimento futuros da organizaçâo. Tais caracte
rfsticas criam um ambiente no qual os gerentes devem exer
cer considerivel discreçio.

3. Estrutura descentralizada .seogmentada po"rmercado: é uma
Jterceira estrutura de mercado denominada estrutura descen-

tralizada, segmentada por mercado. ~ uma estrutura híbrida,
que combina as duas estruturas anteriormente descritas. Ao

.lado da visão tradtcbonal (estrutura descentral izada e di-
rigida para o mercado) e da visâo emergente (estrutura or-
ganizacional negociadora com o mercado) surge a visão '·ba-
lanceada que tem dois desdobramentos (a estrutura descen -
tralizada e segmentada de mercado e a estrutura deutilida
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des públicas reguladas pelo preço). A economia america-
na pode ser analisada, muitas vezes, em termos destas
duas últnmas vigôes balanceadas .

I
I
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• Apresenta similaridades com a estrutura descentralizada
e dirigida para o mercado, como: as empresas tendem a
ser extremamente orientadas para o lucro, el~s tendem
a ter numerosos'concorrentes, tendem'ater um movimento
relativa.mente livre de recursos dentro e fora da estru-
tura de mercado, e o controle gerencial esta fundamen -
talmente nas mios do ptoprietirio.

oPor outro lado,apresenta também similaridades com a es-
trutura organizacional negociadora, com-o mercado, -como-:

os gerentes confrontam mercados segmentados devido •.as
diferenças percebidas nos õens e serviços, procuram al-
guma proteção da concorrência direta de preços

. -- - --
porque

_,__ .__-o_~.º-ns1.:l1l1..tc:lor~_~-Eluitasvezes po.s?uem informação imper ...
feita acerca de alternativas disponíveis, barreiras de
distância e,barreiras de tempo. Em outras palavras, uma
empresa pode oeter alguma proteção da concorrência de
preços porque ela oferece õens e serviços diferenciados
no lugar certo e no tempo certo.

I'
I
I

Os exemplos mais' s-ígn.Lf í.ca t tvos de empresas que atuam
nesta estrutura de mercado s~o as organizaçõe~ de servi
ços, comércio retalhista e varejistas e algumas empresas
que contratam construção.

~ConseqUências pa.raosge'ren'tes:

,'1. Os gerentes têm alguma díscreção soôre os preços e
a forma e volume dos bens e serviços produzidos •

... ---
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2. Eles tendem a ~e~ntec~pa.r às- condições. de mercado,
'tnictande dectsSeS' com respeito às vartâvets acima.
porém, esta -.estrutura de mercado permite concorrên -
c'iarãpida de outras firmas por causa do moderado
capital exigtdo para a.sua entrada no mercado.

II n ..•3. ConseqUente~ente, quando um nicno mercadologico
estabelecido, ele tende a ter cura vida.

..
e

As utilidades pfiblicas reguladas'pelo preço sâo as
companhias telef8ntca~ de utilidades elatricas,' fir
.aas de distrihuição de gâ~ n.at_~rª1-_~!c.E~!ªs.__em2r~-

-sas tendem a sermon6p8lios legais prot~gidos da con
corrência direta pelos regulamentos governamentais

'Elas existem e s(!)brevivemgraças ã permissão legal e
sob a supervisao de alguma agência g~vernamental. O
governo tem controle direto sonre os preços estaôel~
cidos pela empresa para (!)sseus ôens> ou serviços. A
racionalidade para ~ controle direto a fiaseada. na
presunção de que o governo deve proteger o consumidor
devido â fal ta de escolhas dí-sponfve Ls para ele. Es·.•..
~a proteção g feita na base de regras governamentais.
a utilidade p~alica. Esta estrutura de mercado dtfe~
re das anteriores

a] Uma das maiores preocupaçôes para o gerente nes
te.sistema de utilidades publicas reguladas pe-
lo preço 6 a soõreviv&ncia da organizaçio em
termos de sua forma privada de propriedade.
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b. Os gerentes de topo estão envolvidos. profunda~
mente em estrat8gías políticas ji discutidas an
teriormente.

C. 09 gerentes tendem apogsuír pequena discreção
socre os oejettvos organizacionais.

d. Enquanto na estrutura organizacional negociado-
ra com o mercado. o gerente pode pretender de~
senvolver a produçâ~ de novos tipos de produtos
ou serviçOs, na utilidade puólica ele tem limi~
tados e c t.rcunscrí-to s os tipos de se rvLço s ou
produtos que po de proporcí:onar. Em alguns' casos,
esta restrição g ultrapassada por empresas ..do
tipo ho ldfng , Po rêm o tipo de trabalho dos ge-

. ientei nas utilidades p~blícas reguladas peJo
preço B mais e~tavel e seguro do que nas outras
estruturas de mercado.

e. g evidente que alguns gerentes, nas utilidades pú
õlicas reguladas pelo preç~ tennam considergvel
iniciattva para ganhar um certo grau de contro .•..
le sobre aqueles inc.ívÍduos ou agências- govern~
mentais que se sup5e reguli~los. AtravSs desses
meios eles podem ser capazes de aumentar o vo-
lume de discreção disponível.

@ A Visão de Bal tz & Bal tz C9R)

o ambiente econômico ~mericario, por exemplo, pode ser caracte
rizado pelo elevada "renda per capital", comparada com a de

••outros pa~ses.

\ (:98;) Bal tz & Bal t z - op , crt., p. 38.
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O ambtente econômtco no qua.l uma empresa de negócios opera
condicionado .pela luta dos homens para a sobrevivência mate-o
ria1 e pela escassez da natu~eza. Torna~se necessirio devotar

\

esforços para a atividade de proporcionar os meios materiais
necessirios i vida: comida, agasalho, h~bitação etc. Devido
ã escassez torna-se substancial um volume de esforços para
manter ou melhorar os mei.oS'materiais. O homem aprendeu, com
o tempo, a aplicar-se ao traôalho e capacitar-se a dominar a
natureza atravEs da especialização de seus esforços. Assim pa
ra os autores, o amõiente econômico apresenta dois tipos de
caracterfsticas:

A. Caracterfstícasbâsfcas,como: Sobrevivência
Escassez
'Especializaçãode esforços

B. Característicasdinâmicas.camo:Liõerdade ....Auto-Interesse
Flexibilidadepreços

a. Características bisicas do 'ambiente econômico:

1. A luta do homem pela' 'sobrevivência levou-o a defron-
tar-se face ~ face com a natureza e consigo mesmo.Após
conhecer seu ambiente fÍ.sico terra, igua, fogo - e
as suas ameaças - tempestades, terremotos, erupções
vulcânicas, doenças - o homem começou a impor seus
controles, desenvolvendo mEtodos de irrigação, meios
de proteção, metos medici.nais.etc.

A1êm de proteger-se contra as ameaças da natureza, o
homem trabalhou continuamente para tornar seu ambien-
te ~ais confortável: roupa e abrigo, inicialmente, a
medicina logo mats e posteriormente a melhoria de seu

.•
e
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conforto f!sico através de casas melnores, meios de
transporte, agricultura, etc., sempre no sentido de
tornar as coisas mais fáceis.

2. A luta do homem pela: 'soõrevi'vencíam:a:terialsugere a
escassez de recUrsoS'. Os recursos econômicos podem ser
divididos em três categorias: naturais, humanos e pro
duttvos.

al Osrecürsos-nâturais: incluem elementos da nature-
za como terras, florestas, minerais e água. A esca~
sez pode ser considerada como absoluta ou relativa.
Aescassezaõs'oluta esta relacionada com adisponi-
ôil:tdade frsica dos recur sos r a-esca sse z+reLãt.âva

est~ relacionada com as demandas eos requlsito~
que o Romem impõe ao seu ambiente físico. Os recur
50S naturais ~io limitados sob dois aspectos: em

---ploJ-rtmetro.Lugar , a Terra ê ,f.ixa, absol uta e Iimita-
da em tamanno, embora o suprimento potencial dos
recursos naturais seja considerado enorme. O homem
tem se limitado à superf1cie do seu mundo, mas nao
pode escapar do fata.de que os recursos naturais
são Imitados, pois, mesmo o ar não po~e chegar a
altitudes elevadas. Em segundo lugar, boa parte do
suprimento do potenctal escapa ou é inacessível ao
homem; alguns são remotos ou muito dis1?cndiosos;para
se obter, como o petróleo ..

b.l Os 'recursos=bumanos : são escassos em termos de ha-
~ilidades, talentos e capacidades que devem ser
desenvolvidos para serem aplicaveis aos esforços de
melhorar a existência material. Anos de estudo e de

. '
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treinamento são necessârios, paTa que o homem se
aplique em certos campos cientificos e de engenha-
ria.

Os reéursos humanos referem-se àquelas habilidades
físicas, talentos e capacidade que o homem utiliza
para produzir Dens' e serviços, incluindo o traba -
lho quaiificado e não-qualificado, habilidades ge-
renci~is~e de intermediação (supervis5rias). al~m
de talentos profissionais e científicos.

cl '09 recUrsos prodtití"vo$':resultam da combinação dos
recursos naturais e humanos. Os recursos naturais

.': ~. e humanos são utilízadospara fazer ferramentas,má
- - -

q~inas,'equipamentos e ediflcios. todos eles recur
, .

S,C5 'p ro du t í vo s ,

Os: I:~cursos produtivos relacionados com a escassez
são-osque-nos chamam primeiramentee-a atenção: Os bens
de capital contrtouem para a sobrevivência mate-
rial do homem p0rque o naõtlítam a produzir mais .
Alim disto, os recursos produtivos são dependentes
da combinação de recursos naturais_ e humanos. Eles
nlo são meramente extrafdos, mas sio transformados
pelo esforço numano a partir dos recursos naturais.
Requerem apl~cação imediata e permanente dos recur
50S naturais e humanos, e a obtenção a partir de
outras atividades. Os recursos produtivos dependem
da tecnologia.

3. Especialização de esforços: g o meio pelo qual os es-
forços produtivos da sociedade moderna são diferencia
dos e mooiltzados para defrontar as restrtçoes impos-
tas pela escassez. Os consumidores individuais em
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uma sociedade moderna consomem dtretamente os bens e
serviços que eles próprios produzem.

A especialização traz três consegUê~:

• Em primeiro lugar, a especialização também pode ser
.aplicada em uma Base regtonal: a qualidade da terra,o
clima, e a aõundãncia de certos minerais ajudam a ex-
plicar a espec Lalfzaçâo geográfica, como o café do
Brasil, os filmes da Califórnia, o petróleo árabe etc.
ConseqUentemente, cada area produz aqueles produtos
para os quais ela .émelhor adaptável.

Quanto maí.o r a. produção ~ outras conseqUências se asso
ciam â e spec í elfzaçâe , Torna-sen.ec_es_sárioum sistema

'delntercâmbto e, assim, os indivíduos tornam-se ex _ .
. ' .

----,

tremamente ~ependentes uns em relação'aos outros. As-
sim, as atividades econômicas, indivíduais resultantes
,da ~specialtzaçâo sU:ger~m àlguma espêcie de mecanismo

---------- - --- ..
" de' co~rdenaçâo de todos estes esforços. Cada um desses

efettbs reque~e 0ut~OS aspectos 'adícionaís.

" 'Assim, o dínli.eirotorna-se necessário devido ã nâo-
",

coin~idência de desejos. Daí a necessidade de um efi-
ciente sistema de intercâmbio, onde o meio de intercim

·'bio torna-se o dínheiro, com muitas vantagens: a de
proporcionar opç6es quanto ao intercâmbio" a de faci-
litar a 'negociação, de proporcionar valores etc.

• A segunda conse~tl;ncia da especialização é que os ín-
.. '

dtvrduos vê~ a ser dependentes uns dos outros.. Como
resultado, os memBros de uma sociedade moderna sao

· limitados em relaçâo, aos outros quanto ao seu bem co-
cumum , Cada um contrigui com seus prôp~ios me.fos para

.>
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- o bem-estar dos demai$'•

• A teceira ~onseqUancta da especia1izaçio B a emergen-
.ciada coordenação. A essência da coordenação é a exi
tência de bens certos na quantia certa e no tempo cer
to. Um vasto número de ocupações, profissões, comér ..

.cio e especialidades passa a existir na economia. As
outras atividades. como manufatura. agricultura. min~
ração, construção e serviços sâo organizados em muitos
mt1hares de negócios e empresas, unidades governamen-
tais.e instituições não 1ucrativa~. Todas essas ativi
dades econômicas e organizações requerem coordenação
de seus esforços dí.versLff cados, _

A coo rdenaç âo das atividades econômicas pode ser al>
'cançada sob duas maneiras: podem depender das deci
sões das unidades econômicas sendo expressas em merc~

-------rl.oS,-ou .po dem -depender das decisões de uma autoridade
central, sendo expressas em termos de planejamento.

b t' Caracteristicas dinâmlcas doalnbiente econôm í co :

1. Liberdade econômica: a 1iôerdade do consumidor in....
dividual de escolher os bens e serviços é imnortan

, -

te na direção econômica de seus esforços para atin
gir seus objetivos desejados. Adetermínaçã.o do
que as empresas irãoproduzir e quanto depende es-
sencla.lmente das decisões que o consumidor indivi-
dua.l toma quando gasta o seu dinheiro. Liberdade de
escolha também se aplica ã propriedade de recursos
à sua vontade.
Os traha1hadores também são livres para escolher
suas ocupações e empresas. Existe a 1iberd~de de
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empresa 1 pois, os dLreItos e responsabilidades ass~
ctados com a propriedade tornam a escolha possível.
Todavia, existem limitaçoes i li~erdad~ de escolha

- -e de empreendimento: ê o papel econômico do gover-
no, que estabelece as regras do jogo quanto ao
controle do desemprego, inflação e instabilidade
causada pelos ciclos de negócios.

2. AUto-interesse: ê out~o ingrediente importante do
ambiente economrco no qual as organizações operam.
g provavelmente o que melhor descreve o comporta -
mento de virios tipos de·unidades econômicas. e o

_interesse voltado para si que proporciona o incen-
. .

.tfvo e a iniciatt:va para cada unidade econômica ten
ta.r fazer o melhor possLvel.

3. Competição: reflete""se pelas ínteraçoes dos fabri-
cantes e compradores que operam em um determinado
mercado com ~lgum produto ou recurso particular. A
competição envolve não soment e preços, mas também
caracterfsticas do produto. em si, a sua promoção
embalagem, condiçôes de venda e de·financiamento ,
incluindo vários serviços adicionais como crediá -
rio e entrega domiciliar. A essência da competição
ê o po der econômico, o qual pode:serdifuso ou con tra-
balançado por um oponente ou grupo de oponentes. A
competição depende da entrada e atração dos parti-

,
L

cipa.ntes no mercado.
4. ~apel dos pr~ços: ê outra caracterfstica do ambien

te econômico, As decisões dos consumidores e produ
tores siO.relfetidas nos preços dos produtos e dos
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recursos que desempenham importante função na orga
nizaçao: pelo sistema de preços, os recursos sao
alocados na produção e os produtos são alocados pa
ra virios usos. A economia ~e mercado, com a ajuda
dos preços também permite tccali:ar sinais de neces
sidade de mudança. Os lucros resultantes de preços
elevados para um novo produto assinala geralmente,
a necessidade de maior produção ou a entrada de
novos produtos mais baratos.

5.l)ec:lsõesec"onôm:icas"c"entraTiZadasedescentral i za-
das: consumidores individuais, produtores e proprie- -
tirios de recursos tambgm tomam decisões descentra
liz"adas que proporcionam Lrber-dadet e flexibilidade
ao ambiente econômico. As vârias unidades governa-
mentais, por sua vez, tomam decisões centralizado.~
relevantes i economia, influenciando, dirigindo,e!
t"imulando e es-ta,oil:lzandoatividades econômicas. A
competiçao e a economia de mercado proporcionam fIe
xibilidade e a,da~tabilidade no uso dos recursos eco
nômfco s , Por isto, o ambiente econêmfc o podes' ser
"visual:tzadosegundo os autores, como uma mistura
de decisôes centralizadas e descentralizadas.

@Cleland& King C99)

que Baltz & Baltz, limitando~se ao estudo das caracte
r!sticas gerais do sistema polftico~econamico america
no. Entre as principais estão:

1.' Propriedade privada: são indiv1duos e não o gover-
no que possuem a propriedade de fábricas. equipa -

(#:lf),) David r. Cleland and W'tlli,amR. ICing. op. cit., (ref.'38).
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mentos, navios, ferrovtas, depósitos de recursos na
turats etc.

2. Atividades Econ:omicas: tem por objetivos a obtenção
de máximo retorno.

3. Motivação dos fndiVÍduos: é o emprego de seus bens
para satisfação de suas necessidades:- somente uma
pequena proporção da população pode trabalhar por
conta própria. A maioria ganha a vida trabalhando
em empresas com seus próprios meios de produção.

4. Decisões Econômicas: sobre produção, quantidade e
métodos são baseadas em "Sdst.ema s.cde Preço "-...---São...,

portanto, decisões descentralizadas.

5 .Produçao e vendasdenroc~ ..ltos eloUservicos -sao
condicionados a ~rttgrios de rivalidade entre pro-

--dtÍtá~re's e comp rador es, tcdo s em busca de seus nró-
pr Ios interess·es.

6. Indj.viduossão c01npe:n:sadosdeac'ordo' com sua produ-
.·tividade, diJigencia e existência ou escassez de

suas hab í I fdade s ,

7, A tntervenção estatal como
a''deoUtro's paÍ:ses'êpequena: há relativa liberda-
de para as decisões descentralizadas sobre negócios,
produção, bens e serviços •.

8.'Fábricas indu~tr:taise equipamentos são disponíveis
em g~an:d~s quantidad~~e~ relação ao tamanho da
f~rça de trabalho: a produção nos Estados Unidos i

(100) David r. Cleland and N'íll:ta.mR. King - op. c í t' •• (ref. 88).



• 161 •

altamente mecantzada, porque o cap!tal em dinheiro
. .

·ê dtsponfvel em termos relativamente atrativos aos
aplicadores.

Bal tz & Bal tz (lall. consideram as organizações co
mo meios de produção de õens e serviços no sistema
economico. Assim, as vârías formas do sistema eco-
nomico sio determinadas por fatores como:

1. os recursos disponíveis para as organizações
2. os requisitos legais dos estados americanos on-

de as organizações são formadas e onde
conduzir os seus, negêc tos ,

3. a stgn!ficincia de alguns fatores como permane~

devem

cia. transferiBilidade da propriedade e o con-
trole da organização.

4. o efeito que a forma organizacional tera sobre
outras organizaçôes com as quais a empresa deve

.•1"80 tnteragtr.

Daf a variação de associações informais, legalmen-
.te chamadas "co rpc raçêe s", propr tet âr tos .' í nd tvf...
duais, sociedade de responsaBilidade limitada, so-
ciedades anonimas, multínacíonais etc.

Os principais fatores' que tornam nrtidas: as diferen
ças entre estas organizações são:

. 1. A sociedade anônima tem vida permanente, indepe~
dentemente da morte de algum acionista particu.-
lar, Esta permanência ê de grande importância •

. porque permite esquemas de longo prazo e contra

. (101) Baltz & Baltz op . c~t" (SSI),
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tos cuja execução se estende indefinidamente p~
lo tempo.

. .- 2. Exist~ 1ívretransferibílidade da propriedade .
Os aCIonistas podem negociar livremente as suas
ações, sem afetar a vida da organização.

3 I Existe um. comp romí.s so 1imitado de cada proprie-
tirio ou acionista quanto aos d~bitos ou
das legais incorxidos pela organização.

4. ~ organização é administrada através de represe~
tantes eleitos ou dtretores~ que por seu turno,
avontam quais serâo os demais funcionários da

·organizaçâo.

S. A organização é. uma associação livre de propri~
târios, gerentes e empregados. Cada um deles
limitado por relações contratuais e cada um de-
les tem diferentes interesses e procuram alcan-

.. sar os seus ooj etrvos por meios diferentes e
harmoniosos.

6, A organiza.ção ê triButada (impostos) serarada -
mente de seus propri'etâríos.

Assim, a sociedade anBnima é uma abstração ~ uma
pessoa legal, uma pessoa jur~dica com muitos dos
direitos, prtvi1êgíos e imunidades que nossa socie
dade estende is pessoas ffsícas.

3 .·SISTEMA sOCrO .•.CULTURAL

He11riegel e Slocum (102) reconhecem que o concei-
to de cultura f variado: pode significar as atitu-

(102) Hellriegel e Slocum, op , crt., p , 17 a 22.

..
e
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des, crenças e'valores da sociedade, como também
todas as feições caracter!sticas de um dado estigio
de desenvolvimento da sociedade, ou ainda todas as, -

ciracterfsticas sociais. polftícas, educacionais,
legais e econ8micas de uma dada sociedade. A pri-
meira definição que enfatiza à padrão de orienta -
ção de valores, parece ser o conceito mais utilizi
vel de cultura.

o comportamento das organizações e de seus membros
pode ser melhor- compreendido dentro do contexto cul.tural. Alguns a~tores chegam a super-enfatizar a
cultura come>uma variável ~~~.~!lat_~ria.,~~._.,._~~~_ud_o
da·admtntitraçio. Com esta precaução em vista, po-
de~se verificar como as diferenças entre culturas
influenciam indivíduos e 0rganízações. Todavia, a
cultura não ê estâtica: muda constantemente, propor
ctonando uma certa latitude dentro da qual indiví
duas e organizações podem se manoôrar amplamente.

a. ContínUU111Cültür'al

Geralmente se utiliza um certo nÚmero de dtmen~
,s6e~ c~lturais URra se íd~ntificar e caracter i-. ~

zar crilturas~ Para cada cultura essas dimensões
são medidas ao longo de um c6ntinuum ~ue vai de~
de uma cultura tradicional (ou ôâs-ica) até uma

,cultura moderna (ou complexa), como na figura
adi.ante. .,
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'0 'ContinuumCUltüral

,.! '~.'

.. ~. -
3. Dimensões Culturais Escofhfdas Tipo de Cultura J

.Básica ou.Tradicional/.M.:)Clernaou Complex,

1. Quantidade de eduça~ãQ fQunal
2. Extensão de trabalhos do tipo

de fábrica

3. Atitude quanto a novas expe -
riências (com pessoas ou com
pessoas ou com novas maneiras'
de pensar)

4. Crença na Ciência e na
-Medicina

5. Nível e complexídade deobje-r
tivos para adultos e cri:anças

6. Precisão (relacionada com o
tempo e interesse no planeja.

mento)
7. Novos eventos

8. Instituições que satisfazem
necessidades

9 ••~pecto geográfico

Pequena ------------.~~ Extensiva

e

Fonte: Alex Tnkeles, "Mak.í.ng Men Mode rn : On the Causes and. Consequen
ces of Individual Change in 5ix Dev~loping Countries",American
Journal of Socioloy, 1968, ps. 208-225.

~,' .-

Poucos ~fuitos

Tendência a rejeitar ~ Tendência a
aceitar

.Passiva oufatalistíca ~ Ativa
Otinústica

: Batxo e pequeno -.-.--.~~ Elevado e muita

:rouco Importante ~ Dmportante

:Limitados a notícias ---- Concernentes
.' locais a notícias

nacionais e
internacio -

nais
Poucas, com ênfase --~~ Muitas, com p~
ÓÓ, na família pel modificado

da família

Tendência ao ruralismo i ,,~ Tendência ao
urbanismo



CONCEITO DE CONTINUUM CULTURAL

'o cont~nuum.cultural é um conceito muito útil para comparar
culturas diferentes,como para comparar uma dada cultura, esp~
cialmente as culturas heterogêneas e complexas, em relação
is dist~ntas subculturas com as quais p6ssam ser identifica -
di~, ~s autores concluem indicando estreita ligaçio entre a
organizaçio a seu ambtente cultural .

.A estrutura organizacional 6 influenciad&-pelo contextocultu
r~l. Aliás a organização toda deve se ajustar i maneira pela
qual se relaciona com seu ambiente cultural pois a administr~
ção deve cons fde rar a ne cessfdade d.e_adapt_~,T_os estilos de li
deJ:"anç~_~~ __S'~ste1!lasde administração às características cu l..~~~~--~---------
turais do ambiente. A estrutura ê meLhor entendida quando se
estuda os valores ..'

Kluckhorn e outro s (lQ3) definem "valor como uma concepção,expli
cita ou :implícitade um indivíduoou característicade um grupo, daquilo
que 6 desejávele que :influenciaa seleção de modos, meios e fins dispon.,!
veis de ação". Em outras palavras, individuase grupos agem sob a influen
cia conscIenteou inconscientede certas idéias es,ecÍficase crenças
acerca do que é-certo e do que é errado de cada alternatrvadisponível."

Os valores assumem diferentes dimensões conforme afetem os
meios ou fins, assim, teremos:

(10'3) CC. Kl uckho rn , et aI., "Va l.ues and Value-Orientatios the Theory
of Action", in T. Parsons and E. A. Shils (edsJ, Toward A
General Theory of Action, NY, Harper & Row, 1962, p. 396 •..402.
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" Valores instrumentais
-'!" .

'Afetam os meios
Valores terminais

•Afetam os' fins
•Referem-se às formas comporta

mentais -Referem-se à estados fi-

honestidade, coragem nais, lncluem:
clareza de pensamentos
senso de responabilidade

.Incluem:igualdade, liber
dade, sabedoria, qualida
de de vida, paz.

* Embora os valores tnstrumentaís não sejam formalmente imu-
táveis, estão sujeito a maiores modificações do que os valo
res terminais.

BaLtz & Ba ltz (104) admr tem que acUltüranüitâvel ê uma for
--ça.amõiental significativa sonre as organizações na socieda

de. Antropologistas cul tur afs sat.t entam as di Eerenç as cu Itu .
rais refletidas em diferentes conjuntos de valores, os quais

"---afetamas--manelrã!Y pelas quais as-organizações atuam. Infe-
lizmente, esses conjuntos de valores não são ficeís de defi
nd r ,

Culturas e valores e~tão sujettas i mudança cujas implica
ções para a administração das organizações são enormes.
Como nossa economia capitalista orienta-se para o mercado ~
envolvida por uma cultura cujo tradicional cunj~nto de valo
res foi caractertzado por Chamberlain como se segue (105).
II ••• ênfase sobre o indivíduocomo a unidade do valor social; auto~con-
finaça; auto-determinaçãonas formas de governo e, conrnitanternente,re-
sistênciaa outras formas de autoridadepUblica; a virtude do trabalho;

(104) Baltz e Baltz: op. cit., (ref. 89).
(lOS) N.W. Chamberlain: Enterprise and Envicomment, N.Y., McGraw-Hill

Book Col,1963 - (p. 132-133).
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-!'" auto-desenvolvimentocomo uma obrigaçãomoral; demonstraçãode compe -
tência pessoal pelo progressomaterial; competiçãocomo l.Dn teste de
mérito; objetividade~ impessoalidadenas decisões econômicas:conside
ração pelos outros como uma matéria de consciênciaindividual;ativida
de experimentale soluçõespragmáticas;compromissocomo l.Dn princípio
social; uma visão da mudança como progresso."

C. SISTEMA SOCIO-CULTURAL E SUA RELAÇÃO COM O SISTE~~ DE VALORES.

A sociedade para Cleland e King (106) é uma mistura de muitos
grupos e influências, tais como; empresários, negociantes, go-
vernos; consumidores, gerentes trabalhadores e acionistas; es-
colas, hospitais, igrejas e associações; professores, doutores

_. --- --- ----e coordenadores; advogados, juizes e servidores pub-iTcos,·-etc.
Para os autores, existem alguns indicadores do ambiente social
das empresas'. Este ambiente social p. refletido pelas mudanças

"evolucionárias na sociedade e nos negócios em si, pelo cresce~
-"'I'1F~--~------_.- _

te sig~ifica(fo-(fas relações entre empregados e sindicatos e p~
la influência expansiva da opinião pública.

1. A Mudança evolucionária do ambiente social : enfocando nova
mente os EU, os autores afirmam: A mudança faz parte domo-
do de viver americano e provavelmente o único "elemento do
ambiente de negócios" que pode ser considerado permanente.

A produção em massa, o crédito ao consumidor, o transporte
rápido e outros fatores contribuiram para a evolução das
grandes empresas. Esse crescimentó permitiu um poder social,
enconômico e mesmo político, capaz de afetar uma comunida -
de, uma região ou o mundo inteiro.

(106.) Cleland e King - op. c í t , , (pg. 92 - Ref , 89).
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Entre as inúmeras mudanças a serem conside.radas, as mais
freqi1entes são: .

• O crescimento dos gigantes de negócios: as grandes empre
sas;
A importância da propriedade dos negócios;

• A emerg~ncia do gerente profissional.

2. As Relações Trabalhistas:

Cleland ~ King mostram que as relações interpessoais, com
grupos, ou entre empregado e sindicato afetam diretamente
a produção, bem como causam impacto no ambiente.

As relações com empregados representam-uma--outra--importan--
te indicação do ambiênte social. Fatores humanos exigem· ma
ior atenção, uma vez que as atitudes individuais e o com -
portamento dos grupos podem ter uma influ~ncia direta nos

~~~-~~-' ---.-----resultados .da produção. Em qualquer situação as relações
interpessoais ou com grupos afetam continuamente o ambien-
te no qual vivemos e trabalhamos. A legislação e as ativi-
dades sindicais também t~m sido instrumentais na melhoria
das relações trabalhistas e nas condições de trabalho, pro
procionando excelente veIculo no reconhecimento e no respe!
to ao fator humano.

b. EFEITO DA CULTURA SOBRE O ESTILO ADMINISTRATIVO:

Alguns pesquisadores verificaram a maneira' pela qual dife-
rentes condições culturais do ambiente externo afetam as
políticas administrativas.

No estudo feito por Schollhammer (107). já mencionado ante
(107.) CH. Schollhammer, "Organizational Structures of MuI tina tional

Corporations". Academy of Mangemen t Journal, 1971, 14·, 355-
365).
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riormente que trata das características das estruturas or-
ganizacionais de 20 grandes companhias mu1tinacionais com
base em cinco diferentes p~íses: França, Alemanha, Suiça ,
Reino Unido e Est~dos Unidos, o autor focalizou variiveis
corno tecnologia, situação da propriedade acionaria, tama -
nho e outros requisitos de recursos que eram aparentemente
similares. O autor verificou que as firmas'baseadas na Eu-
ropa adotam uma estrutura global, enquanto as baseadas nos
Estados Unidos têm divisões internacionais separadas para
dirigir as operações estrangeiras.

Entre as principais diferenças entre as empresas americanas
e européias Schollhammer cita:

1~ A estrutura global adotada pelas empresas européias
'aque1a em que todos os gerentes divisionais principais
têm'responsabilidades ao nível mundial e a adminiitração

.de topo tende a pensar em termos da companhia ao nível
t=-'-~---~,~----. ------ _. __ .--- - ....-

mundial.

2. Relações formais entre superior-subordinado e entre o
estado-maior da organização e as unidades situadas nos
outros países são menos estruturadas nas organizações
européias do que nas empresas dmericanas.

3. As Empresas americanas tendem a especificar mais clara-
mente os limites da autoridade discrecionaria concedida
aos gerentes estrangeiros e se baseiam mais em contro -
1es formais e periódicos. Essas diferenças são devidas,
entre outros aspectos, às inferências culturais.

Opiriião PGblica a aceitação ou rejeição de um produto
de uma empresa pode eventualmente depender da opinião

~
e
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pública. Se o produto é satisfatório, a empresa recebe
um voto de confiança na forma de compras.no mercado;ve~
das pobres significam insatisfação. A opinião, pública
também, tem sido instrumental para mudanças nas práticas
de negócios, pois as práticas de controle governamental
tem por objetivo a correção de falhas que possam ocor-
rer.

o padrão de influência pelo qual os grupos privados se~
·vem de ligação entre organização públicas e de grande
porte e níveis do governo, permite um meio de ajustar
as açoes sem a intermediação da burocracia.

·"Emresumo, os sistemas do ambiente externo, sejam eles
políticos-econômicos, ou sócio-cultural causam impactos
sobre a organização que têm implicações sobre a pr â t íca

gerencial. Hellriegel e Slocum (lOS')destacam como alg!;!
mas das maiores implicações sobre a prática gerencial:

1. Os ~stilos de liderança e as práticas administra~i -
vas sao fortemente influenciadas pelas condições cul
turais.

2. Os valores sociais apresentam um papel crítico na tn

mada-de-decisão individual e gerencial.

3. O sistema de valores nos E.U. é diverso e pluralísti
co e proporcionam as bases para alguns dos conflitos,
ambigUidades e contradições inerentes à sociedade con
t;emporânea•

. 4. Todas as organizações se defrontam com um ambiente p~
lítico no qual muitos conflitos sobre assuntos t6pi-

(108) Hellriegel e Slocum, op. cit., pg. 43-44.
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cos e valores fundamentais sao abordados atrav~s de
meios como cooptação, negociação, lobbying, coalizão,
representação e socialização.

s. O grau de discreção disponível para os gerentes pode
variar dentro de um determinado tipo de estrutura
(econSmica) de mercado, bem como entre diferentes es
truturas de mercado.
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IPARTE UM :. A ORGAN.I.ZAçÁn E. n Af'.1BIENTE I

IV. AS VARIÃVE IS AMBIENTAIS RELEVANTES E SEUS "IMPACTOS NAS ORGANI-

ZAÇOES

C. A TECNOLOGIA UM ESTUDO À PARTE

1. Concei tuação de· Tecnologia

2. As diferentesabord"agens dadas· i tecnologia
/-.Simon Khan..:..wal1a

Newman Thompson
Grupo de Aston Perrow

3. O Imperativo Tetno16~ico:

Impacto sobre os individuos
- Impacto sobre os grupos
- Impacto sobre as relações Interpessoais

* Conclusão: Impacto sobre estrutura e design organi
zaciona1
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..&1"- 'ATECNOLOGIA . UM ESTIJUO 'A: PARTE

'1. O,ConCeito' de''TecnOlogia

A tecnologia é urna variável, ao mesmo tempo, ambiental e or-
ganizacional. Ela ê um componente do meio ambiente, na medi-
da em que as organizações incorporam as inovações tecnoltgi-
cas desenvolvidas pelas outras organizações do seu ambiente

I I
I I'

operacional em seus sistemas. Da mesma forma, a tecnologia
faz parte do sistema interno de organização. na medida em
que ji está incorporada a ele, passando .assim a influenciã-
lo.

Não apenas pelo fato de ser considerada ao mesmo tempo .como.
var iável ambiental' e organizac ional, mas, princ ipalmente pe-
lo e~foque dado ao trabalho, isto é, pela consideração da
t ecnoLogí.acomo uma das mais Impor :antes det erm í nan tes da
estrutura e desigs organizacioiiais~'~esta-'-variávelestá mere-

~~~~--------, ...__ ..-- ------_ ..__ ....

.'cendo abordagem especial, fugindo a classificação de auto-
A~1res clássicos como Hall, (la~) que a englobam entre as variá

veis do ambiente geral.

Nesta variedade de coaçoes e contigências do meio ambiente
surge a tecnologia corno a variável crucial, principalmente
quando as inovações impõem modificações às tecnologias uti-
lizadas pela organização. Assim. certas organizações enfren-
tam. por exemplo. coações por parte das fontes de matêrias-
primas. ou contigências por parte dos concorrentes em seus
produtos ou mercados, ou ainda, coações e contigências com
relação a equipamentos e processos produtivos, necessários is
suas operaçoes.

(IOJ) Richard Hall, op. cit .• capo X.
'I
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• A·tecnologia envolve todo o conjunto de conhecimentos empre-
gados na produção e comercialização d~ beris e serviços e es-
tá integrada não somente por conhecimentos científicos, mas
tamb~m, por conhecimentos empíricos resultantes de observa -
ções, experi~ncias, aptidões específicas, tradição oral ou
escrita.

Em sentido muito amplo, a tecnologia abarca todos os conheci
mentos técnicos patenteados ou não patenteados, fórmulas, ma
nuais, planos, projetos, marcas de fábrica, bem como m~todos
de direção ou de administração, procedimentos técnicos, incl!:!.
sive elementos de "know-howlt t~cnico normalmente requeridos

, para montar e operar instalações p~odutivas de qualquer natu
reza, o próprio "know-how" para selecionar tecnologias, estu
dos de análise e de viabilidáde mercadológica, financeira,m~
todos e procedimentos de produção •

.A tecnologia representa uma ampla área de apl icações propos í

tais de conteúdos das diversas ci~ncias. A tecnologia compre
ende toda a noção de técnicas, dos diversos campos com seus
conteúdos de hardware e software.

Q hardware é constituído de máquinas, equipamentos, instal~-
ções, esquemas físicos e, portanto, de elementos concretos e
materiais. O software é constituído de conceitos,. pressupos.!.
ção, políticas e diretrizes, processos e procedimentos, e,
portanto, de elementos conceituais e abstratos ..

• A ciênc ia It~o conjunto organizado dos conhec imentos rel.at i-

vos ao uni~erso objetivo". A ci~ncia pura ~ inteiramente des
ligada de preocupações práticas, enquanto a aplicadas embora
usando métodos análogos, visa a conseqU~ncias determinadas".(110)

(119) "}O:ao~_l~ràlí'ê"o--Jacosta:1Cond fçô es e Fatores Determinantes para
.uma política Nacional de Desenvolvimento T~cno16~ico - Aspe~

tos Externos - RAE - 14 (3): 83.-106, maio-junho 1974, p.83.
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• A "tecnologia' ..•eo conjunto ordenado de conhecimeritos empre-
"gados na produção e comerc ializações de ben.s e serviços", se!!.

do queJ"tais conhecimentos podem ser científicos ou puramente-,

empíricos (11'1). Assim, a tecnologia distingue-se da ciência
por duas características principais: pode ignorar as causas
dos fenômenos que utiliza e encontra-se estreitamente ligada
a preocupações de qrdem econômica. Salienta ainda o autor
que a tecnologia pode estar ou não incorporada a bens físi -
coso A tecnologia incorporada está contida em bens de capl-
tal, mat~rias-primas básicas~ ~at~rias-primas intermediárias

, I

ou partes. Ex, : Uma placa de metal ~ constituída pelo metal
mais a tecnologia que tornou possível a sua fabricação que
está -incorporada no equipamento industr-ia-l~--Neste--senTido ,--a

--tecnologia corresponde ao hardware. A' tecnologia não Lncorpo-

rada encontra-se nis pessoas (peri~os, t~cnicos, engenheiros)-
sob formas g.econhecimentos intelectuais, facilidade manual

----:-oti--meiifãr--:--..oú Têm documentos que a registram e visam a asseg~
rar sua conservação e tran3missão (plantas, desenhos, paten-
tes, relatórios etc.). As duas formas de tecnologia freqUen-
temente se confundem.

A tecnologia nao somente permeia a atividade industrial como
também qualquer tipo de atividade humana, em todos os possí-
veis campos de atuação. Muito embora exista conhecimento que
nao possa ser considerado tecnológico, a tecnologia ê um de-
terminado tipo de conhecimertto que, a despeito de sua orlgem,

"ê utilizado pelos administradores com a finalidade precípua
de transformar elementos materiais ou simbólicos em bens ou
serviços, m~dificando sua natureza.

4 (~lD Joao Franco da Costa: Condiçõe~ e Fatores Determinantes para
uma politica Nacional de Desenvolvimento Tecnológico: Aspectos
Externos", RAE 14 (3): 83-100, maio-junho, 1974, p. '83.
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Tais afirmações encontram apoio em referências históricas
tanto a revolução industrial como os grand es.avanços' tecnol§..

-gicos recentes baseiam-se na aplicação de conhecimentos- cien
tíficos ou nao - que sofreram transformações tais que permi-
tissem sua aplicação em escala social, pela transformação de
elementos materiais ou simbólicos em bens ou serviços ne~

n
u
~I
~I

sários à sociedade.

Assim, como um processo integrado, podemos djzer que o desen
volvimento tecnológico pode ser desdobrado em três etapas, a
saber:

II
I~,

1. criação ou produção de conhecimento cientifico ou t~cnico
2. transmissão ou circulação deste conhecimento (transferên-

c~a de tecnologia)
'.

3'.utilização ou c~nsumo do mesmo (Adoção das inovações)

o StaÍlford Research lristitute sugere uma interessante classi
ficação de fases da pesquisa e desenvolvimento para facili -
ta~ o cilculo do tempo necessirio para a tecnologia transfe-
rida passar ao nível de aplicação (112):nl
1. Amplitude de tempo at~ a descoberta (fase da descoberta):
2. Amplitude de tempo entre a descoberta e a aplicação t~cni

ca ou invenção;
3. Amplitude de tempo entre a invenção e a disponbilidadede

urnaconfiguração tecnológica viável e o início do desen -
volvimento em escala total (fase substantiva);

4. Fempo de desenvolvimento (fase de desenvolvimento);
5. ciclos de princip~is inovações tecnológicas em uma área es, -

pecífica
(112) OrganlzatIbn for Economlc Co-Operation and Development

Technological Forecasting in ,PerSpective. OECD. 1967" p. 41.
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Muitos autores divergem quanto à conceituação da tecnologia.
tornando-se difícil uma definição razoavelmente precisa: -

Para Roman , (113) "tecnologia é o "nivel de competência"
'(state of art) de um determinado meio socioeconômico. Isto
equivale dizer que ela representa o conjunto de conhecimentos
utiliziveis que aplica e dirige para a consecução deobjeti-
vos cu Lturais. Desde o homem da caverna alguma forma de tec-
nologia existiu em toda e qualquer organização cultural. O
que ê inédito ê o ritmo acelerado do progresso tecnológico
a partir da 2a. Guerra Mundial".

'~O m~~mo -autor cita ainda que astéénicasadotadas pelas socie
dades variam segundo elas apresentem tecnologia rudimentar ou

'- '~vançad~:"Enquanto as sociedades com t ecno Log í as avançadas ia
zem uso de técnica de capí,tal intens Lvo, as sociedades com
~ecnologias rudimentares recorrem a técnicas de mão-de-obra
Lntensí.va" (114).

i i

Para Charles Walker u i s i , "a moderna tecnologia pode ser
encaiada sob dois aspectos diferentes: o ~~~~tt6 ~~terno,qua~
do ela é percebida como o ambiente em que vivemos, feito de
coisas e~ternas e tangíveis, as quais nao apenas modificamos
corno somos por elas modificados~ O outro,relativo ao aspecto
interno,quando é visualizada internamente. isto é, quando
consiste em habilidades co rporaí s e cerebrais. procedimentos

Cl13) Daniel D. Roman: "Administração de Pessoal Científico: Alguns
fatores a serem considerados na supervisão de 'atitudes técni-
cas" - RAE 14 (3): 73-81. maio-junho 1974 (p , 75).

(114) Dan í e I D. Roman: "Research and Development: The economics and
Administration of Technology, NY, Aplletón Century-Vrofts,
1966, (p. 2).- .

\\ ".(115) Carles R. Walker! Lodern Technology and Civil ization, .NY,
MacGraw-Hill Book Co. p. 1.

1·
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técnicos e administrativos, processos mentais conscientes ou
inconscientes, alguns dos quais são associàdos a juízos de
valor que relacionam o homem com o mundo externo que o cerca.

I,.
I

I

Jacques EITul (116) discorre extensivainente sobre a crise de
valores gerada. pela tecnologia: Para ele, o menor dos perigos
que a tecnologia oferece às pessoas é o assalto sobre suas
per sonaLí.dades ou a dest ruí ç âo de seu ambiente f Ls í co : - Mu í,

to maior do que a ameaça real que a tecnologia tem apresenta

lfI do é seu potencial para destruir o espírito humano,
aplicada à política.

quando

o grande perigo é que a aplicação da técnica aos problemas
-~-_._. ----------- -políticos, determina a conversão da'-poiIiica em administra

--ção. Em outras palavras, problemas pol íticos, 'pela técnica ,
tend-em.a formar-se em adm i.n í strat ivo s , susceptíveis de solu-
ção gerencial, o que condUz à rota do governo totalitário"

. '~~~--. ~-··~-t-117 )-;----~.---'-- ----.

Ellul faz uma grande distinção entre a técnica e a tecnolo -
gia •

• Enfatiza que a "tecnologia está relacionada com os meios ne-
cessários para resolver problemas ,râticà·, levando as pes-
soas ao afã de obterem o máximo sucesso em sua aplicação e
elevando sua devoção aos "meios", ao nível de uma ética pes-
soaI, a qual está implícita na premissa de que bons meios
(processos) produzirão forço~amente ~ons reiultados. A preo-
cupação constante de encontrar os melhores meios para permi-
tir o progresso material tem elevado as pessoas a serem domi
nadas pelo processo da técnica".

(116) Jacques Ellul: The Technological Society, NY, Alfred.A. Knopf,
Inc , , 1965.

(117) Jacques Ellul : op. cit., p. 25.
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Para ElluI, a "rêcn í.cacr ia seus valores fazendo as pessoas
crerem que os m ê todos e.valores da ciência devem ser aplica-
dos em todas as fases da vida pOTque sua racionalidade aten-
de às necessidades humanas. Esta técnica e aplicável a todos
os aspectos das ciências humans, quer seja social, cultural.
educativa, 'recreativa. econômica e organizacional.

* Nesta sociedadetecnológica em que vivemos, a tecnica e a totalidade
de metodos racionalmentedesenvolvidospara obter absolutaeficiência
(paraum dadoestâg ío de desenvolvimento)em cada campo de atividadehu
mana (118).A tecnologia,para ElIul, tenta dominar estes campos da
atividadehumanapara atingira máxbna eficiênciaem cada um deles.

Para Scott e Mitchell (119) na forma rudimentar. -atec-no]ógia
nada mais é do que metodos e processos utilizados para obter
um determinado resultado. Estes metodos e processos utiliza-o
dos petas organizações diferem eno~:mente. __entre si, ~porem,
existem alguns aspectos gene~a1iziv~ts a respeito dos proce!

~~-~~---~--' ,---'-
'.Sos tecnológicos que apresentam implicações teóricas, norma-

-'--------- _. __ .._--~.-.

tivas e organizacionais entre os quais destacam:

1. Racionalidade técnica tornou-se um sinônimo da eficiência.
n a eficiência tornou-se o critério normativo pelo qual
os gerentes das organizações - e elas prôprias - sã~ ava-
1iadas.

2. Os processos tecnológicos, em nome do progressa, criam in
centivos em todos os tipos de organizações, para levar os
gerentes a melhorarem cada vez mais a eficácia, mas sem-
pre dentro dos limites do critério normativo de produzir
efic iênc ia..

lild) Wlll1am G.Scott ana Terence R.Mitchell, Organization Theory:
A Structura1 and Behavioral Analysis, Homewood. Richard D .

.. ",,~, ,_ .._._trw,,!~_,._J_~}6.~p._ 30l .. ~. _
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3. Processos te~no16gicos t~m a propriedade de determinar a
natureza da estrutura organizacional e do comportamento
organizacional. ~este aspecto, aludem os dois autores, o
conhecimento acumulado ainda é bastante rudimentar, reque
rendo ainda muita pesquisa e análise.

Ambiente Ambiente
Inputs Outputs •

Efici~ncia
no alcance
dos objetivos

fi
Recursos

11·
L, . .1 A Rac.ional.id.ade.Té.cn.icaI

quando fa1c;unosde'r'acic)n'alid'adeo'rg'ani"zacional,no início des
te trabalho, procuramos estabelecer as bases para a discussão
da racionalidade técnica utilizada pelas organizações para
alcançar a ef í c í ênc í a produtiva. A racionalidade técnica, s~
-gundo Scott e Mitche11, representa uma forma de razão práti-
ca na administração: "sua característica principal é a sele-
ção dos meios de alcançar os fins de maneira mais eficiente,
pelo método de verificação científica" (119). A racionalida-
de técnica está exclusivamente devotada ã descoberta de meios
ou ã elaboração de técnicas. Ela não é aplicável particular-
mente ã descoberta ou elaboração de fins.
Dies ing lembra que, enquanto' "as organ i zaç êe s que alcançam
seus fins eficientemente sao funcionalmente racionais, as
decisões que conduzem ao alcance eficiente dos objetivos sao

t ti
substancialmente raci6nais.

0019) 'Páu1Diesing, Re ason in Society, Urbariá',UriTve-rs-ityóf-Ilinois-
Press, 1962, ps. 9-10.
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Uma organização tecnicamente racional é aquela em que cada
aplicação de energia ou de outro material permite uma contri
buição máxima à seqUência produtiva, culminando em um dado
objetivo.

Uma decisão tecnicamente racional é aquela em que cada passo
de uma seqUência produtiva é escolhido por ser o mais adequ~
do para mover a seqUência em direção a um dado objetivo"(l2Q).)~~

, \~4Ao referir-se a racionalidade nas empresas, Ihompson (12l)r~
força que liaação instrumentalacha-se radicada por um lado nos resul-

tados desejadose por outro nas convicçõessobre as relações entre causa
e efeito.Dado um desejo, o estado do conhecimentodo homem a um ponto
.qualquer do tempoçd í.ta os tipos de variáveis necessáriase a maneira de
manipulá~laspara fazer com que este desejo se cumpra. Na proporção em
que as ativid~desass:imditadas pelas convicçõesdo homem sirvam para
produzir os·resultadosdesejados,podemos falar em tecnologia,ou '~acio
nalidade técnica".,l.

Para Thompson, a racionalidade técnica pode ser avaliada atra
vés de dois critérios:
o instrumental e o econômico. Do ponto de vista instrumental,
a racionalidade técnica é avaliada pelo fato das ações espe-
cIficas produzirem o resultado desejado. A tecnologia instr~

,mentalmente perfeita e aquela que alcança inevitavelmente es
ses resultados.

~o ponto de vista econômico, a racionalidade técnica é avalia
da pelos· resultados obtidos com a mínima despesa de recurso~
necessária. Não existe um :padrão absoluto para a avaliação do
ponto de vista econômico para a racionalidade técnica, pois
,Pétu( Dus ing, op. ci t .

James D. Thompson, Dinâmica Organizacional: Fundamentos Socio
16gicos da Teoria Administrativa, S.Paulo, Edit. McGraw-Hill-
do Brasil, 1976, ps. 29 a 40.
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o padrão econ5mico esti relacionado com o estado de conheci-
mento do homem por ocasião da avaliação.

I
I
•I

De qualquer maneira, a tecnologia ê uma variive1 importantís
sima para a compreensão das ações das organizações complexas,
uma vez que nas sociedades modernas, existe de um lado, uma
imensa variedade de resultados desejados e, de outro lado,
uma infini ta disponibil idade de tecnologias' específicas' dis-
poníveis.

I
I,
•[

Todavia, salienta Thompson que, embora as tecnologias essen-
ciais dependam de sistemas de lógica fechados - baseados em
relações de causa e efeito, - elas estão invariavelmente con
.t í das em uma racionalidade organ í zaciona l.ona.í.o r queé'CS:sus-ten
!~m~~aum tempo e lugar, Lí.g ando-i asao ambiente externo malor
por meio das atividades de input e de output. Desta forma,c~
mo ji vimos no início deste traba_~h()-,_a ra<::_~_onalidadeorgan í.

_~~~ ~ç:.ion_<3:_L_re~u_e!__uma__1ógica de sistema__aberto, pois como a ar

ganiza~ão esti aberta is influ~ncias ambientais, alguns dos
fatores envolvidos transformam-se em:

1. Coações: por algum período de tempo, deixam de ser variá-
veis para representar condições fixas is quais a organiz~
ção precisa adaptar-se.

2. Conting~n~ias: que podem varlar ou não, mas que não estão
sujeitas a um controle arbitririo por parte da organização.

Neste sentido, para Thompson, a racionalidade organizacional
ê algum resultado de ~oações que a oiganização precisa enfre~
tar. de conting~ncias que a organização precisa atender e ce
variáveis que a,organização pode controlar.
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2.'Ab"ordagem AtÜais' da'Te"clto'10gia

2.1.'Abordág'em d'eSiinon

Para Simon (12~ a tecnologia nao ~ coisa, mas sim co-
nhecimento - conhecimento que o homem acumulou durante
milhares de anos, em milhões de livros. Bas'icamente, a

I
I,
I

techologia: ê o'conhe'cim'enTo"d'e''coino'fáze'ras'coisas, pa-
raalcah'çár obj"et"ivo"s'humano s. Assim, atravês dos arte-
fatos que a tecnologia lhe·permite construir, o homem ~
capaz de produzir uma infinidade de coisas, as quais não
constituem a tecnologia em si, mas o produto dela. Como
conhecimento acumulado, a tecnologia provoca s~rios im-

,':'pactosna soc í edade , entre os quais Simon salienta:

a.A tecnologia aumenta a capacidade do homem de alcan-
. ..,çai objetivos individuais ou coletivos, como produ ir

um novo tipo de alimento.

b. A tecnologia produz efeitos laterais nao intencionais
.ou não desejados, proporcionais em magnitude aos
seus efe í to.s.desejados. E o caso do volume de ácido
sulfúrico lançado na atmosfera, proporcional à produ
ção de energia.

c. A tecnologia proporciona conhecimento sobre seus efei
tos laterai~, que muitas vezes podem pass~r desaper-
cebidos e que devem ser levados em consideração na
decisão de adotar tal tecnologia.

d. A tecnologia proporciona caminhos alternativos que
po~erão ser escolhidos na perseguição dos objetivos.
1: o caso da opção de aviões, trens ou caminhões como

(122) Herbert A. Simon, "Technology and Environment", in Fred
Luthan s, Contemporary Readings in Organizational Behavior,NY,
McGraw-Hill Book Co., 1977, p. SI.
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meios alternativos de transporte.

e. A tecnologia proporciona conscientização sobre novas.
necessidades e novos objetivos. ~ o caso da tecno10-,

gia apontar para necessidades de quantidades adequa-
das de vitaminas na dieta alimentar.

f. A tecnologia proporciona ferramentas para analisar e
compreender sistemas complexos, como instrumentos da
ciência administravia que podem ser aplicados nos pr~
ceisos decis6rios para selecionar tecnologias.

-"g. A tecnologia proporciona conhecimento de nos mesmos,
permitindo definir os termos da condição humana. Ela

-indica~ por exemplo, os níveis de aspiração das pes-
soas e como os seres humanos administrativos freqUe!!
temente as ,situações, redefinindo-as.

2.2. Abordagem de"Newman

Newman, autor bastante consagrado na abordagem do proce~
so administrativo à maneira neoc1âssica, classifica três
tipos gen~ricos de tecnologia, a saber (123).

a. Tecnologiaestâ've1: onde ocorre uma necessidade rela-
tivamente pouco freqUente para a mudança e os proble-
mas são geralmente familiares. E o caso da fábricas
de papel, operações telefônicas etc.

b , Tecnologia com fle"xibiTidade regulada: onde ocorre u-
"ma necessidade freqUente de mudanças, mas cujos pro-
blemas ainda são familiares. E o caso dos hospitais,
redação de jornais, lojas de pequeno porte etc.,

(123) Wi11iam H. Newman, '''Strategyand Management Structure", Journa1
of Business P01icy, Winter 1971 - 1972, ps. 56-66.
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c. Tecnologia adaptativa: onde ocorre uma freqUente ne-
cessidade de mudanças e os problemas não são mais
familiares. e o caso das indGstrias ae~oespaciais,l!
borat6rios de pesquisa m~dica, centros de treinamen-
to para indivíduos desajustados, firmas de consulto-
ria em administração etc.

Dentro de 'sua especialidade, Newman procura relacionar
esses tr~s tip~s de tecnologia com o processo administra
tivo.

Quando relaciona a tecnologia com a irea de planejamen-
to, Newman sugere as seguintes relaç6es contingenciais~

a. Na tecno16gia estivel, os planos globais sio feitos
dentro de uma cobertura ampla de detalhes especifica
dos, com dimens6es tempordis reduzidas a semanas, co
locando ~nfase em objetivos intermediirios e especi-

--~ -------- ---
ficação do "f.2!!!2." as coisas devem ser feitas.

b~ Na tecnologia de flexibilidade regulada, os planos
globais envolvem todas as ireas principais cobertas
com detalhes, tanto nas atividades de coordenaçio co
mo nos planos operacionais, totalmente planejados com
programas detalhados, com especificaç6es e dimensões
temporais variando de semanas a anos, colocando ~nfa
se nos objetivos intermediirios e especificação de
resultados em cada etapa.

c. Na tecnologia adaptativa, os planos globais sao fei-
tos com uma cobertura mais "local" e auto-imposta e
q~e cobrindo apenas os pontos principais, plano~ op~
racionais, e suas etapas principais, com capacidade

-de auto-ajustar-se, pelo feedback recebido, a novas
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dimensõe~ temporais variando de um mês a três anos

.. -

na

c. Tecnologia de materiais: refere-se i estabilidade ou
variabilidade da matéria-prima, bem como sua compree~
são, que determina o processo de busca do tipo de:

(124) D. Hickson,'D. Pugh, C. Hinnings, and D. Pheysey, "Operations
Technology and Formal Organizations: An Empirical Reappraisal",
Administrative Science Quarterly, vol. 14, n9 3, sept. 1969,
ps. 91-114.

(125) Chris R. Hinings et aLl , "Structural Condi tions of intraorga-
ni zational Power", Administrative Science Quarterly, Vol. 19,
(1974), ps . 22-44.

ou mais,agora com ênfase nos objetivos e reforço nos
resultados finais.

2.3. A Abordagem do Grupo de Aston

Já Hickson, Pugh, Hinnings, (124) procuram incluir
definição de tecnologia todas as perspectivas em que ela
pode ser observada, a saber:

a. Tecnolgia de operaçoes: refere-se i expressa0 física
adotada pelo núcleo produtivo de uma organização in-
dustrial •

.Compreende as ferramentas, instrumentos, máquinas e
. -fórmulas técnicas essenciais para o desempenho do tra

balho, bem como os equipamentos e a seqUência das
~atividades que compõem o fluxo de trabalho de um 51.:5

tema de produção, em um sentido mais amplo.

b. Tecnologia de conhecimento: refére-se ao corpo de
idéias que expressam a finalidade do trabalho, a sua
importância funcional e a lógica dos métodos aplica-
dos. Essa tecnologia de conhecimento é absorvida pe-
lo indivíduo como conseqUência da incerteza que· ele
percebe como existente em seu ambiente de trabalho
(125 t.,
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~. tecnologia a ser utilizado. Para Perrow, a incerteza
para o indivíduo prov6m inerentemente da natureza da
mat6ria-pr~ma.
Assim,a:tecnologia de materiais consiste em "uma va-
riedade de técnicas, cuja seleção, combinação e ordem
de aplicação sãa determinadas pelo feedback do
prio objeto (ou matéria-prima).

-pro-

Hinings, Hickson, Pennings e Schneck (126) tratam re-
lações com o fluxo de trabalho. Para eles, a localização
de uma unidade de trabalho dentro do fluxo de trabalho
permite demensionar o seu relativo poder dentro da org~
nização.

.•.•.

Os autores baseiam-se na estratégia de alocação das unl
'dades ,de trabalho deniro do 'fluxo para verificar quais
os fatores que influenciaram o poder relativo das unid~
des-de ·trabalhe, focalizando principalmente as. fontes~_~~_~ .._0-"

estruturais de poder, ao invés de se restringirem ,as
fontes personalísticas e carismáticas de poder. Esta pe~
quisa envolve sete empresas manuf atcre í ras operando nos
Estados Unidos e, em particular as unidades de engenha-
rIa, marketing, produção e contabilidade dessas empre-
sas.As conclusões da pesquisa sugerem como principais
determinantes das relações com o fluxo de trabalho:

1. Não-substituição: quanto menos o trabalho de uma uni
dade puder ser substituído por outras unidades, maior

..sera o seu poder.
2. Permeabilidade do fluxo de trabalho: quanto mais in-

terconetado o trabalho de uma unidade de trabalho com
(126) D.S. Pugh,D.J.Hickson, C.R.Hinings, and C.Turner, "The Context

of Organizational Structures", Administrative Science Quarterly,
vo1. 14, 1969. .
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o das outras unidades da organização, maior o seu p~
der relativo sobre as outraS unidades de trabalho.

3. Imediação do fluxo de trabalho: quanto maior a rapi-
dez e intensidade com que o fluxo de trabalho de uma
unidade afeta os outputs finais de uma organização ,
maior será o seu poder.

4. Defrontamento com a incerteza: quanto mais eficazmen
te uma unidade de trabalho se defronta com a incerte
za se defronta com a organização como um todo, maior'
o seu poder, desde que ela facilite o trabalho das
unidades dependentes para que possam trabalhar efi -

.cazmente.

Hinings e seus colegas de pesquisa veriricaram que as
.unidades de trabalho mais poderosas apresentam elevados
"scores" em todos os determinantes de poder acima des-
critos;'Veriricaram também· que a defrontação com a in-
certeza tende a ser a mais importante das fontes de po-
der, seguida pela imediação do fluxo de trabalho e pela
não-substituição. A fonte menos importante é a permeab!
lidade.

2.4. A Abordagem de Pradip Khandwa lla

Pradip Khandlv-alla(127) aborda a tecnologia enf at i zando
o valor da informação, buscando determinar as dimens5es
do fluxo de trabalho e suas con?eqUências administrati-
vas e tecnológicas. Para o autor, "fluxo de trabalho re
presenta os meios estabelecidos como programas, ativida
des e eventos seqUenciados no ciclo de input, processa-
rnento-output da organização.

(127) Pradip N. Khandwalla, Design of Organizations, NY. Harcourt
Brace Jovanovich, 177, p. 446.
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Para Khan~al1a ., hi dois tipos de tecnologia que mant~m
íntimo relacionamento entre si, porque o tipo de traba-
lho executado numa organização influencia as decisões
tomadas sobre o equipamento' necessirio e a execuçao efi
ciente, os dois tipos de tecnologia são:

Tecnologia de operações: representa os auxílios meca~
nicos assumem nas transformações dos inputs informacio
nais dentro da organização.

* Paralelamente, o fluxo ~ afetado pela esp~cie de equi
.pamento usado, al~m de suas dimensões ocasionarem ine
vitiveis conseqUências administrativas. Khandwalla ad

.mite a dificuldade de genera.lizar id~ias sobre o flu-
'~"' .

xo de trabalho, dada a diversidadi entre as organiza-
çõe~ complexas (por ex.: na produção pode ser altamen
te rotinizada, enquanto em marketing, pelo diferente
volume de problemas a serem resolvidos atrav~s da to-
mada ae decisão, exitirem apenas'um mínimo de aspectos
rotineiros).

Apesar disto, o autor tenta analisar as conseqUências
administrativas atrav~s de três dimensões do fluxo de
trabalho, deduzidas de seus estudos sobre pesquisas
de March e Simon, Thompson e Perrow. As três dimensões
por ele escolhidas são:'
1. Variabilidade: o fluxo de trabalho pode variar en-

tre dois extremos: De um lado, uma seqUência nao
variada de passos: o fluxo invariante. De outro l~
do, um mod"us operandi que varia enormemente devido
~s variações no input e no output final.

A produção em massa representa um bom exemplQ de flu-
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xo de trabalho invariante, pois no decorrer do fluxo
ocorre um limitado número de contingên~ias. A variabi
1idade e1eva,~a implica em muitas contingências e para
lidar com essas contingências torna-se necessário es-

,tabe1ecer muitas regras, cada qual aplicável a uma
particular cont í.rrgênc í a , Tanto o equipamento como os
recursos humanos devem ser combinados com f1exibilida
de para se defrontarem com as contingências da tarefa,
as quais exig~m um prévio planejamento das operações,
o que é muitas vezes difícil paraorgnizaçio.

2. Complexidade: o f1u~0 de trabalho pode variar desde a
mais baixa complexidade, com .pequena_aná1ise_~~dlu_-
çao dos problemas pelo pessoal envolvido (num extremo)
até um fluxo, de trabalho de elevada complexidade, exi
~indo defrontamentocom análise e resolução de prob1e
mas. Em um hospital, a atividade de primeiros cuidados
representa um bom exemplo de complexidade re1ativamen
te baixa, enquanto o fluxo de trabalho de uma unidade
de terapia intensiva é um exemplo de complexidade re-
lativamente grande. A implicação administrativa colo-
cada pela elevada complexidade é a necessidade de ge-
renciar organicamente, a unidade pois nenhuma pessoa
pode possuir toda a competência para resolver os pro-
b1emas complexos que surgem, exigindo o acesso a mui-
tas competências técnicas.

Interdependência: o fluxo de trabalho pode consistir
de programas de trabalho altamente interdependentes ,
como no caso de uma unidade de operaçio em um hos~i-
tal. exigindo diferentes funções desempenhadas pelo
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~'

cirurgião, assistentes, enfermeiros ,etc., dentro de
um padrão sincronizado de atividades o.Quando ocorre ne
cessidade de integração ou interdependência, torna-se
vital a coordenação" o planejamento e programação an-
tecipados como requisitosbisicoso Quando a integração
requerida ~ baixa, não apenas ocorre pequena necessi-
dade de planejamento e programação antecipados, mas
tamb~m torna-se possível uma considerável descentrali
zação da autoridade operacional. Todavia, a descentra
lização dificulta a monitoração da direção que segue
o segme~toorganizacional e a tendência ~ apelar para
os controles gen~ricos que monitorizam todo o desemp~

-,"-.,nhogeral.

\ '
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Dimensões do Fluxo de Trabalho e suas conseqüências Administra-
tivas e Tecnológicas (128).

Dimensão . C •.• C u-·.. ara.c.t.erls.tlcase.ons.eqenc las
Invariância

ConseqUências: pouca
necessidade de plane-
jamento antecipado -
das operações ou de
sua coordenação cen -
tralizada, autonomia
substancial do pessoal
operacional, uso de
controles globais pa-
ra monitorar os out
puts do fluxo de tra-............. balho· .

Complexidade

Interdepen-
dência de
programas

Fluxo de trabalho com
programas invariáveis
Conseqüências: poucas
Contingências: poucas
regras, planejamento
a~tecipado das opera-
çoes.

Fluxo de trabalho ca-
.racterizado por pouca
procura, análise e re
solução de problemas:
ConseqUências: pouca
tomada-de-àecisão dis
crecionária, envolvi~
mento limitado na re-
solução de problemas,
gerência mecanística,
pouco poder dos espe-
cialistas e grande po
der dos gerentes de
linha, mecanização ex
tensiva das operaçoes.

Baixa interdependência
entre os programas que
constituem o fluxo de
trabalho.

Fluxo de trabalho com
programas variáveis
Conseqüências: muitas
contingências, muitas
regras, capacitação
necessária para combi
naçao flexível de re~
cursos, dificuldade
no plaúejamento ante-
cipado das operaçoes,
planejamento contin-
gencial, necessidade
de tecnologia informa
cional sofisticada. -
Fluxo de trabalho ca-
racterizado por muita
procura, análise e re
solução de problemas:
ConseqUências: muita
tomada-de-decisão dis
crecionária, envolvi~
mento intensivo envol
vimento na resolução-
de problemas, tomada-
de-decisão particira-
tiva, gerencia organi
ca, substancial poder
dos especialistas, ne
cessidade de tecnolo~
gia informacional so-
fisticada.

Elevada interdependêg
cia entre os programas
que constituem o fluxo
de trabalho.
ConseqUências: forte
necessidade de plane-
jamento antecipado das
operações e sua coorde
nação central, possí--
vel interesse ·de auto-
maçao das operaçoes,ne
cessidade de tecnolo ~
gia informacional so-
fisticada.

-\ U28) Pradlp N. Khandwalla, Deslgn of
Brace Jovanovich; 177, p. 455.

Organizatl0ns, NY,Harcourt
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""Coilt"re"la"çãoã"sd"et"erm"i!iant"esdo poder reláti vO dás Unidades
""dOe""t"r"ab"alhoKhandwalla, faz a seguinte propo sLçâo :

"Quanto mais estratégica a localização de um departamento ou
de uma unidade de trabalho no fluxo de trabalho da organiza-
ção, verificada pela maneira como ela se defronta com as in-
certezas de tarefa. pela rapidez com que suas ações afetam os
outputs da organização, a não substituição de suas funções e
a permeabilidade de suas conexões de trabalho com outros de
partamentos, maior será o seu poder".

Muito embora exista pouca pesquisa sobre o assuntc,Khandwalla
procura determinar quais os fatores que influem para que o
fluxo de trabalho seja invariante ou var-iav-il,com"plexo"- ou

~não-complexo, caracterizado por elevada interdepend~ncia ou
~ por programas independentes. Para Khandwalla, os determinan-

tes principais"são:

--:~f~--As~-organ.Izações-(ou os segmentos organizacionais) em am-
bientes estáveis tendem a ter fluxos de trabalho invarian
tes, enquanto as que operam em ambientes turbulentos edi
nâmicos tendem a ter fluxos de trabalho variáveis.

2. As organizações em ambientes tecnologicamente complexos e
turbulentos tendem a ter fluxos de trabalhos complexos,en
quanto as organizações que operam em ambientes tecnologi~
camente não complexos e estáveis tendem a ter fluxos de
trabalho "não-complexos". Muita atividade" de design e de
resolução-de-problemas torna-se necessária para
em um ambiente complexo e turbulento.

navegar

3. As organizações que apresentam outputs diversos ou operam
em ambientes dive~sos apresentam fluxos de trabalho cara~
terizados por con si.derfiva I Lndependênc ia de programas en-
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quanto aquelas que apresentam outputs homogêneos ou que
'operam em amb ientes homogêneos apresentam. fluxos de traba
lho caracterizados por muita interdependência de progra -

o fluxo de trabalho e a utilização de auxílios mecânicos
gera informação e a necessidade de certos tipos de infor-
mação afetando as decisões relativas à aquisição de auxí-
lios de informação e processamento. A utilização de equi-
pamento de processamento de informação, por seu turno,afe
ta o fluxo de trabalho da organização' e muitas vezes, o
uso do equipamento mecânico.

Assim, o fluxo do trabalho, ou seja, aseqUêricTã-,fas ati-
vidades da organização, pode ser vitalmente afetado por
duas causas:

a. Certas decisões estratigicas, como quais os objetivos

,b. A ~ecnologia de operaçoes e tecnologia de informações
utilizadas pela organização

,2.5. A Abordagem de Thompson

Thompson lembra que a importante lição da análisehistó-
rica de Chandier U29) nao é o fato de que as organizações
passam a ser uma seqUência fixa ,de transformações até
chegarem divisão integrada autônoma, como .es trutura bási-
ca. Ao invés disso, cita Thompson, "as organizações adap-.
tam suas estruturas de modo a lidar com as coações e con-

,tingências ,do am,b,i,en,te~ Em resumo, a essênc ia dos argumen

,-a29) Alfred D. Chandler, Jr., Strategu and Structure: Chapters in
the History of American Industrial Enterprises, Cambridge,The
r.-nT Pr e s s , 1962. . .
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tos de Thompson sohr e estruturas sao as seguintes (130):

1. "As o:rganizações enfrentam coações em suas tecnologias
e ambientes opera~ionais. Como estes diferem para as

"
diversas organizações, a base da estrutura difere, nao
havendo "uma melhor maneira" de estruturar organizações
complexas.

2. Dentro dessas coaçoes, as organizações complexas proc~
ram minimiz~r as contingências e lidar com as contin -
gências necessárias, isolando-as para disposição local~
Como as contingências surgem de maneiras diferentes p~
ra as diversas organizações, há uma variedade de rea-
ções estruturais ã contingências .

. '-,

·3. Quando as capacidades são muitas, as organizações prücu
ram aglomera! as capacidades em unidades auto-suficie~
tes, cada uma delas equipadas com todos os recursos n~

~~~---_._-_._- ...-_.- -
cessârios para a organizaçãop_oder arcar com as contin

(130 )

gências. Isto significa, com efeito, que as variáveis
controladas pela organização são subordinadas às coa-
ções e contingências às quais ela não pode fugir. Qua~
to mais sua tecnologia e seu ambiente operacional ten-
dem a dilacerá-la, mais a organização terá de conservar
sua integridade".

Para Thompson, as organizações complexas nao podem ser auto-
suficientes, mas podem ter opções quanto àquilo que devem fa
zer por si e aquilo em que devem continuar dependendo de ou-
tros. Como diferentes tipos de tecnologias impõem diferentes
tipos de contingências cruciais, o que ocorre ~ que as pres-

James D. Thompson, Din~mlca Organizacional, Fundamentos Socio
lógicos da Teoria Administrativa, S.Paulo, Editora McGraw-Hill
do Brasi 1, 197 6 (ps. 99-la O) •.



(131 ) CharIes Perrow, liA Framework for the Comparati ve Analysis of
Organizations",American Sociological Review, Vol. 32, april
1967, ps. 191-208 (p, 195)

,U32,) Charles Perrow, Análise Organizacional: Um Enfoque Sociológico,
S.Paulo, Editora Atlas, 1976.
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soes tecnológicas no sentido de reduzir o elemento ao ambien
te, criam pressões para que aso~ganizações cresçam em uma
direção que não fortuita, mas controlada pela natureza da
tecnologia e do ambiente operaccional. Para Thompson, a estru
tura organizacional reflete a interdependência da organiza-
ção e do seu meio ambiente, assim como de sua tecnologia.

Mais adiante, discutiremos a tipologia de tecnologia propos-
ta por Thompson.

2.6. Abordagem de Perrow (131)

Para Perrow, todas as organizações destinam-se à realiza-
ção de algum tipo de trabalho. Para tanto,as organizações
necessitam de t~cnicase de te~nologia. As máquinas,equ!
pamentos e suprimentos podem ser naturalmente .con s í.d er a-

dos como componentes da tecnologia. Por êm , o compon ei-t e
mais importante da tecnologia ~ o processo pelo qual as
matérias-primas são transformadas em resultados 'desejados.

A tecnologia ~ a t~cnica que hàbilita essa transformação
de inputs em outputs. Um aspecto crítico na determinação
das técnicas de transformação e basicamente o conhecimen-
to (132). Quando conhecimento aumenta, aumentará
bem a confiabilidade dos processos utilizados.

tam-

Perrow concei tua a tecnologia como '''asaçõesque lÍl11' individuo
executaem unobjeto, com ou sem osrecursosdéfertamentas ou dispo-
sitivosmecânicos,para fazer algumamuda'nçanaqueléobjeto.O objeto

'ou'niateria';'pr'mpode serhumano,vivo ou 'não~ouentão UIP sLill1,ola ou
'objeto inanimado".
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A partir de sua definição de tecnologia, Perrow, faz al-
guns artigos de fê para examinar a raiz ~o problema:

a. Enquanto todos os sistemas sociais mudam ao longo do
tempo, desenvolvem novas ferramentas e novos processos,
outras indústrias experimentam pequena mudança tecnol~
gica. Perrow parece preocupar-se mais com a "estabili-:-
dade tecnológica" do que com a "mudança tecnológica".

b. Das indústrias que mudam muito pouco, boa parte delas
nao têm razões para mudar e tornam-se retrógradas.

c. A mudança tecnológica, em termos da indústria, nao
unidimensional nem irreversivel. Algumas firmas, por
boas razões. movem-se de t ecnoLõg í á stma á s c'ompTexis-p~
ra as mais simples em termos de definição de ferramen-
tas ~ equipamentos. Muitas fazem mudanças pouco substan
ciais. Algumas movem-se de.alta racionalização para

_~aixos.graus...de racional ização para poder sobreviver.

d. O computador nao é o melhor exemplo de mudança tecnoló
tica, mas apenas um dos muitos. De fato, a descomputa-
rização parece ser um exemplo de mudança tecnológica p~
ra algumas firmas que abandonaram a estratégia quanti-
tativa por uma estratégia quàlitativa.

e. a mudança tecnológica pode, muitas vezes, significar a
introdução de cargos simples e repetitivos e a elimin~
ção de cargos altamente especializados, e de elevada ha
bilitação.

f. O maior impedimento i mudança tecnológica nao ê o con-
servantismo da parte dos empregados, mas um complexo de
fatores que incluem mercados, materiais, ferramentas
concorrentes, fornecedores. capitais necessiri6s etc.

-e
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~. A posição de Pe~~ow frente à tecnologia foi inteligentemen
te.resumida por Argyris (13~ da seguinte maneira:

1. Perrow considera a tecnologia como a característica que
define as organizações.

2. A tecnologia é uma variável independente e os arranjos
para fazer as coisas constituem as variáveis dependen-
teso

3. A organização. deve ser estudada como um "todo" ao
invés de se lidar com processos específicos ou com sub
unidades.

4. A tecnologia constitui a melhor base para se comparai
:,

.as .org~nizaç~es do que os diversos esquemas de tip6lo-
gias até agora existentes.

Mais adiante, dedicaremos uma ,scçao deste trabalho à ti-
pologia de tecnologia descrita por Perrow, as abordagens
as escolas da teoria das organizações que privilegiam a
tecnologia.

3. OI~pet~tivo T~cno15gico:

No centro de cada organização existe a tarefa que esta des~m
penha e a tecnologia -'o fluxo de trabalho, os métodos e a
perafernâlia - utilizada para desempenhá-la. A tarefa pode
ser qualquer coisa como pintar brinquedos, processar regis -
tros de'pessoal, manufaturar peças, operar cirurgicamente pe~

, . soas e uma centena de outras atividades. Porém, desde que
uma organização desêmpenha alguma tarefa particular e aplica

,(133) Chris Argyris, The Applicability of Organizational Sociology,
Nova York, Cambridge University Press, 1974, p. 35
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alguma tecnologia particular. então esta tecnologia afet~
râ todas as coisas existentes na organização. Mais especi
ficamente. a tecnologia configura todas as espicies de
cargos existentes e as oportunidades resultantes para os
empregados e sua satisfação no trabalho. Ela predispõe os
padrões de comportamento que os grupos irão desenvolver e
determina as espicies de praticas administrativas que fa-
rão mais sentido nas situações particulares. Por estas ra
zões, a compreen~ão dos efeitos e implicações da tecnolo-
gia constituem um aspecto crítico para a competência da
administração e compreensão da motivação e dinâmica de
grupos .

.:A gestão tecnológica ou "manejo tecnológico é o processo
de decispes que se realiza dentro de cada empresa e que
tem·por objetivo a incorporaçâ~ ou a manutenção de deter-

-_._,~---_.- ..

minada tecnologia e seu manejo" (134) aponta que não so-
mente todo ato administrativo, na empresa, esta relaciona
do com a tecnologia da firma, mas também. todo ato de
gestão tecnológica tem componentes administrativos. Em su
ma. diz o autor. a gestão tecnológica cobre numerosas fa-
cetas da administração da empresa.

A natureza do trabalho é enormemente afetada pela tecnol~
gia. Enquanto o trabalho manual envolve a utilização de
ferramentas ou outros equipamentos para manipular os obj~
tivos materiais, o trabalho burocrático dos escritórios
utiliza equipamento de escritório para lidar com palavras
e números, e a supervisão e gerência consistem na organi-

(134) Claude Machline, "O Processo Decisório na Gestão de Tecnolo -
gia", RAE 17 (6): 141-158, nov.-dez. 1977, p. 141.
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zação de pessoas e maquinas para executar o trabalho. Des
..•/ de a roda da idade da pedra, ate os automóveis e aviões de

hoje~ desde o cilculo com os dedos da mão, ate os atuais
computadores. A influência da tecnologia e tal que a -pro
pria satisfação no trabalho, relações entre os trabalhado
res, relações com supervisores e gerentes para nao dizer
a própria espécie de organização, sua estrutura e funcio-

- .- .namento - sao var1ave1S dependentes.

o Scott e Mi tchell lZjm.;ré.Ú:l,que o papel dos gerentes na org~
nização ê o de levar as pessoas a produzirem bens e servi
ços que resultam da aplicação da ciência, engenharia e tec
nologia. Neste sentido, os gerentes são os intermediarios
hUmanos entre os valores sociais e o aparato tecnológ:lco,
tendo como principais funções: (135).

, .

1. Facilitar a expressão racional da tecnologia dentro das
organizações.

,2. Proporcionar uma ponte entre tais abstrações, como ra-
cionalidade, tecnologia e organização e a massa das
pessoas.

3. Incrementar e controlar a vasta quantidade de competêg
cia técnica e outros recursos necessários para aumentar
o ~rogresso material da sociedade.

4. Possuir uma competência especial diferente dOas formas
mais convencionais de habilidade tientlfica e 4e enge-
nharia, pois espera-se que os gerentes assumam urnapo~
tura moral, apartada da racionalidade, em direção ao
curso: da tecnologia.

(135) Will1am Scott & Terence R.Mitchell: Organizacion Theory: A
Structural and Behavior Analysis: Humerwood - Richard D. Irwin
- 1976 - (p. 321-322.
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A. IMPACTO DA TECNOLOGIA SOBRE OS INDIVIDUOS: - Davis (136), um

dos autores mais importantes sobre o design "de cargos,afirma
que 'entre muitas-coisas da administração e da engenharia, a
tecnologia é o único fator que deve ser considerado: se veri
ficarmos como a tecnologia e convertida em requisitos para
o design dos cargos, podemos perceber a ampla aceitação da

.noção do "imperativo tecnológico" colocado em prática por
muitos engenheiros e administradores.

-Davis, considera que a primeira e mais importante coisa a fa
zer.ê o estabelecimento do fluxo do trabalho e do equipamen-
1Q. para depois ligá-lo às p~ssoas onde for necessário: a tec
nologia passa, então, a ditar os seus-deveres, envolvendo-~og
seqU~ncias humanas, asp~ctosJtradicionalmente não muito bem
compreendidos nem aceitos na medida da sua profundidade. Um
resultado dessa negligência é que m~itos efeitos da tecnolo-
gia sobre as pessoas foram atribuIdQs ao acaso .

._-_. ---_ .._--:-------- --~_..- ----

.Davis concebe a tecnologia como urna força além do controle
humano que dita os deveres e o conteúdo dos cargos. Para
ele, os gerentes devem agir mais ativamente no design dos
cargos ao invés de permanecerem passivos: Devem considerar os
efeitos individuais e grupais que a tecnologia exerce dentro
das organizações.

Para Hampton, (13~ os efeitos produzidoi pela tecnologia que
merecem particular atenção, sejam ou não casuais, sao:

a) Re'quisitos Pessoais Exigidos: Hampt on assevera que, quanto
aos requisitos pessoais exigidos pela tecnologia. a tarefa
organizacional e a tecnologia determinam qual a espéciee·

Lou i s- E. Davis: "30b Satisfaction Research: The Post-
Industrial View, Industrial Relations, Vol. 10, n9 2,
may 1971, p. 179.
'David R. Hampton: Corrtcmpo rary '!(1.'1'1nc".,~.,t: 1\J'Y., McGr aw-Hí Ll
300]: Co . - J.o77; C~:l:1t'JrL -.

~, .' . .
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caracteristicas das pessoas necessárias para executar o
trabalho. Assim, parodiando os resultados de Woodward,que
veremos adiante, Hampton diz que,em uma indústria de pro-

'.

"duS"ã"o"unitârí.a , na qual cada produto é feito individual -
mente ou em pequepas quantidades, o sistema requer traba-
lhadores que sejam essencialmente competentes em um dado
tipo de artesanato,ou então,hábeis artesãos na utilização
de algumas ferramentas. Ja na indústria tipica de produ -
çao em massa, os processos são altamente .nec ani zados;: em
uma moderna fábrica de automóveis, por exemplo. a cada mi
núsculo período de tempo "passa um carro pela linha de mon
tagem que requer, não mais artesãos, mas operários treina
dos simplesmente para executar poucas operações "~imples
ou apenas uma operação repetitivamente durante toda a
sua ) ornada de trabalho. No sistema de produç âo por prore~_-

4so contlnuo, totalmente automatizado, como no caso de uma
refinaria de petr6leo, os produtos fluem automaticamente
através de um conjunto predeterminado de operaçoes tam-
bém ou automaticamente controladas e monitorizadas. Os
cargos criados para acompanhar tal processo de produção

"nao requerem artesãos, nem operarios treinados para execu
tar especificamente operaçoes simples e repetitivas, mas
técnicos capazes de monitorar operaçoes complexas e efe-
tuar pequenos ajustamentos no sistema quando necessários.

b. CbnseqU~ncias Motiv~cionais

Quanto is consequ~ncias motivacionais impostas pela tecno
logia, Hampton l~mbra que as diferentes tecnologias exigem
nao apenas diferentes habilidades das pessoas, mas tam-

bém apresentam empregados com diferentes oportunidades de
encontrar envolvimento e satisfação em seu trabalho coti-

,-';" "
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cliaDo. Hampton lembra a1.gumasevidências de que os traba-
1hadores em produção em massa tendem a ser menos satisfei
tos enquanto os trabalhadores em produção' unitária tendem
a ser os mais satisfeitos; os trabalhadores em processo
contínuo se colocam entre ambos no que se refere à satis-
fação no trabalho. Isto porque as tarefas mais restritivas
e simples, impostas aos trabalhadores em produção massiva,
levam a uma monotonia e perda do sentido global da tare-
fa. Por outro lado, o senso de habilidade e cumprimento de
uma tarefa total dos empregados em produção unitária, teg
de a elevara satisfação. A mesma restrição quanto i fra&
mentação do trabalho é atribuída ao trabalho no sistema
d~ processo contínuo. Todavia, o senso de responsabilida-
de parece existir neste caso.

c. Impa'eto ·dá Tecnologia sobre os Grupos :

A tecnologia também impõe requisitos sobre a interação h~
'~ana dentro das organizações. O arra~jo físico da produ -

ção determina quem poderá estar mais próximo ou mais dis-
tante. O fluxo do trabalho determina quem necessita falar

·com quem. Como a interação e a atividade afetam os senti-
mentos, de acordo com Homans Q38); a tecnologia indiret!
mente determina aquilo que os indivíduos, tomados em pa-
res ou em grandes grupos, poderão sentir e pensar ares -
peito uns dos outros e a respeito de sua situação de tra-
balho. Assim, tanto as relações interpessoais como as re-
lações grupals sao profundamente determinadas pela tecno-
logia .(139)

(l~S) George Homans, The Human Group, NY, Harcourt, Brace & Co. ,1950.
(139) David R. Hampton op. cit., Chapter 4
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Existem numereses estudes a respeite da interação. humana
influenciada pela tecnelogia. Em um estude sebre as rela-
ções humanas em um restaurante de indústria, William F.
1fhyte (1'40')verificeu que as relações interpesseais t ens í q

nas não. eram distribuídas ao. acaso., mas tendiam a ecerrer
em certes pentes de ligação. no. fluxo. de trabalhe. A.ten-
são. e e cenflite ecerriam freqUentemente entre cesinheires
e empregades que serviam a cemida no.balcão. aes usuáries.
Isto.perque es empregades de status ~ais baixe davam er-
dens regularmente aes de status mais elevades. Whyte veri
f í.cou que a intreduçãe de um ba lcâo__mais__a Ite _~nt:re ...9S

"cezinheires e es balcenistas - limitando. a visibilidade en
tre eles) e uma haste ende deveriam ser fixades as erdens
esciitas - limitando. e centate verbal - reselveu e prebl~
ma: es balcenistas - de status mais baixe - não. davam mais
erdens imediatas aes cezinheires: apenas celecavam as er-
dens escritas na haste e giravam e fuso. retat6rie e es c~
zinheires decidiam a seqUência na qual as erdens escritas
deveriam ser atendidas. O cezinheire anunciava quando. a
erdem estava prenta e e cenflite entre e pesseal de balcão.
e es cezinheires fei reselvide satisfateriamente.

e. Quanto. ao Compertamente Grupal:

Sayles Q41) fez um interessante estude sebre mais de 300
grupes de trabalhe industrial em·diversas indústrias, in-
dicando. que a tecnelegia influencia prefundamente a ferma
çae de padrões de cempertamente grupal. Verificeu que

"
'(140) William F. Whyte, Human Relatiens in the Restaurant

NY, McGraw-Hi1l Beek Ce .• 1948. rndustry,
(141) Leer~ar~ Say1es, Behavier ef Industrial Nerk GPredlctlen and CentreI NY Jehn Wile & S rerups,1958. ' '. y ons , nc.,
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posicionamento das pessoas no sistema de trabalho ditado
pela tecnologia, não somente prescreve as suas atividades
e predispões as suas interações, como também confronta c~

"

da grupo com condições particulares de trabalho e de pro-
blemas e lhes proporciona maior ou menor negociação com
os superiores. Verificou que, da mesma forma que a nature
za da tarefa, sua tecnologia pode causar problemas gr u-

pais. Por outro lado, podem promover o espírito de traba-
lho, eficicia, sentimento de realização 6 participação.

Todavia, o mais importante dos impactos da tecnologia é o
que ocorre sobre a estrutura organizacional. A proposição do
presente trabalho é de que existe um imperativo tecnológico
que determina a estrutura das organizações. Em outros termos,
o design das organizações é determinado pelas tecnologias a-
dotadas. Assim como a tccnologiLi. t; um meio pelo qual algumas
organizações alcançam os seus objetivos - produção de bens

.ou serviços - o design é um meio pelo qual as organizações
aplicam a tecnologia escolhida de acordo com a sua racionali
dad e ,

A conclusãomenos enfitica que se pode tirar do exposto é que a tecnolo -
gia influenciapoderosamentea estrutura e funcionamentodas organizaçõ~s.
Nossa posição neste trabalho, todavia, vai além disto: - E~iste um linper~
tivo tecnológicoque determina a estrutura e a dinâmica organizacional.
(142) .

Para Bert ero, "a escolha da tecnologia é condicionadaem boa parte
pela estratégiaque a empresa adota a fim de adequar-se ao me.io-ambiente
e continuar sobrevivendo..Como em organizaçõesnão hi variáveis isoladas,
a não ser por meio de abstração e análise, o fato de que a tecnologia

Charles Perrow , "The Effect of Technological Change on the
Struc t ur e of Bus i.ness Firms". p , 32e p. 206.
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..a vez escolhida e adotada, acabara por influir Em outros aspectos
da vida organizacional. Assim ê que certo tipo de t.ecnol.ogia poderá
facilitar a centralização de decisões; outra IX>derálevar a que se

"altere o perfil da mão-de-obra utilizada pela empresa. Outro, ainda,
fará que a automação nos processos de produção levem a modificações
ms padrões de comunicação entre os operários etc.11 ( 143 ) .

) ,( l4~ Carlos O. Bertero, "Gestão Tecnológica: Aspectos Organizacio-
nais e,Administrativo'5". RAE, 17 (6): 125-140, nov-dez., 1977,
p , 139. I'

i~
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CONCLUSÃO DA PARTE UM

Nesta primeira parte deste trabalho. preocup~mo-nos em si -
tuar a organizaçiQ"e o ambiente como pontos de partida da
premissa de que existe um imperativo tecnológico no design
organizacional. Primeiramente esboçamos alguns conceitos s~
bre a interaçio entre a organizaçio e ambiente, a evoluçio-
recente das noções sobre o ambiente e as dificuldades da a-
nálise ambiental. A seguir, fi~emos refer~ncia aos diversos
níveis em que se pode captar o ambiente e a sua abrang~ncia.
Al Lnhavann s' o conceito operacional de Dill, a noção de con
junto~organizacional- de Evan, entre outros aspectos, para
mostrar que existe uma seleçio ambiental, bem como uma per-
cepçâo ambiental por parte d~s organfzã-ções--:-'---

Após, detivemo-nos na descriçio de algumas tipologias consa
gradas de ambientes, como'a de Emery e Trist e a contribul-
çio de Terreberry e McWhinney, a tipologia de Thompson, a
tipologia nuclear de Jurkovich e uma visio da problemâtica-
do estudo do ambiente eleborada por Khandwalla. Com isto
procuramos mostrar a 'Lnf í.ni ta variedade com que se apresen-
tam,os ambientes e a estreiteza e confinamento com que sao
representados nessas tipologias.

Em seguida, procuramos mostrar as variáveis ambientais rele
vantes e seus impactos nas organizações. Este capítulo foi
desdobrado em quatro segmentos para melhor apresentaçio.

~ No primeiro segmento, apresentamos as conceituações de or
ganizaçio e ambiente, bem como do íntimo interrelaciona
mento entre, ambos, ressaltando as dificuldades encontra

-das pelos ~~áricos organizacionais ao tentarem uma preci-
sa anilise organizacional.
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--.. No segundo segmento, passamos a discussão. da abrangência
dos níveis possíveis de captação do ambiente, e dos im -

.
pactos causados pelas chamadas variáveis "de ambiente ge

./ ral" em todo o conjunto organizacional estudado por Evan .
~ No "terceiro segmento, como já dissemos acima, tentamos -

deixar claro a infinita variedade com que se apresentam-
os ambientes e a estreiteza e confinamento com que sao
representados nestas tipologias.

~ No quarto segmento, passamos à discussão das variáveis -

l

t
i

r

campo interorganizacional dentro da linha de Negandhi e
outros autores interessados no assunto.

Neste segmento, reservamos um lugar todo especial à tecno-
logia como a determinante da estrutura edesign organiza -
c í ona í , tratando-a, ao mesmo tempo, 'como variável amb i en -
tal ecúmo variável organi:acio~Ql.
Esta primeira parte pode ser considerada como o contexto -
de nosso trabalho. Preocupamo-nos aqui em fazer uma intro-
dução de fora para dentro das organizações, para demons
trar que o ambiente ~ fonte de recursos e de oportunida -
des e, ao mesmo tempo, fonte de restrições e de ameaças,im'
pondo uma s~rie de contingências e de coações a que devem-
se sujeitar às organizações. Dentre as forças ambientais,
emerge a tecnologia como a mais importante e a mais podero
sa, tal como o demonstraremos nos próximos capítulos a se
rem abordados .

.•.


