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PARTE DOIS . A RESPOS.TA ORGANlZACIONAL Ao.S.IM.PERATIVO.S.AM.BIENTAIS

~.

Para enfrentar as- coaçoes e contingências do amb í.en t.e , a organização
procura alcançar alguma medida considerável de autocontrole através
do manejo de sua dependência externa.

Surge a necessidade da empresa lutar para manter o seu domínio, ado
tar pol íticas e estratégias que permitam uma resposta adequada ·ã de
manda ambiental. E esta resposta o objeto deste capítulo.

A - No.ÇÃo.DE Do.MINIo.

o.s domínios são definidos através da competição e da' negociação
com organizações vizinhas. o.consenso de domínio é alcançado no
sentido de minimizar a competição. Como implicação comportamen-
tal para a organização, isto significa que uma organização deve
ob·ter comprometimentos implícitos em seus dom'iní.o s ou en.tào po-
der. o.domínio reivindicado por uma organização e reconhecido'
pelo seu ambiente determina o ponto em que a organização é de-
pendente, confrontando tanto as coações como as contingências., 1. o.conceito de domínio foi formulado por Levine e White(196l)

(144) e por Thompson (1967.) (145) e consiste nos obj etivos
específico- (atividades) que uma organização pretende alcan-
çar e as funções empreendidas no sentido de alcançar esses
objetivos. Todas as organizações dependem de outras paTa as
suas operaçoes. Qualquer que seja o tipo de atividade, nao
existem duas organizações idênticas quanto ao domínio. No ~a
mo do petróleo, por exemplo.

(144) Sol Levine e Paul White: Exchange as a conceptual Framework
for the study of Interorganizational Relationships - 1961 ASQ
- 5 : 593-601). .

(145~ H3m~s Thompson: o.rganization in Action - 1967 - McGraw-Hill.



· 211 .

I
~:~

•\

1
-'

-

1 nacionais ou internacionais.

2. Algumas organizações ref i.nam o petróleo e trabalham com gas~
lina e seus derivados; outras compram e vendem gasolina e
óleo, apenas.

3. Algumas operam em território regional, enquanto outras sao

fi
9

•,
•
:I,,
I,,

4. Algumas oferecem cartões de crédito, outras vendem apenas -a
vista.

Os resultados da açao organizacional nao dependem de uma única
tecnologia, mas de uma matriz tecnológica. Uma tecnologia incor
porada os produtos ou resultados de outras tecnologias. Embora
uma organização possa operar diversas tecnologias essenciais
seu domínio nunca corresponde ã matriz tecnológica total, pois
ela depende de outras organizações. Para Thompson, o domínio da
organização "identifica os pontos em que a organização depende
de entradas do meio ambiente. A composição desse ambiente, a 10
ca1ização de capacidades dentro dele, por sua vez, determina de
quem a organização é dependente". Todavia, Thompson acrescenta
que uma organização depende das entradas e das saídas: a organi,
zação requer apoio (que pode se achar disperso ou concentrado),
de entradas do meio amb í ente e de saídas; em termos de clientes
ou compradores potenciais, apesar da concorrência de outras or-
ganizações. As fontes de apoio ã entrada e ã saída podem ser
coincidentes ou não.

I
J
!

I
i

I
I

1. McWhinney (1968) (146) acrescenta que '0 domínio é constuído
por aspectos do ambiente que são relacionados com o negócio,
com os fen6menos visua1izados e com as vari~veis utilizadas
como critérios. de decisão pela organização. Os 1íderes

U46) W. McWhinney; "Organizat10na1 Form, Decision Mo da Li t ic..
Environment Human Relations - XXI - 1968 (p. 268-281).

das
& The
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"textura causal dos ambientes: à medida que os ambientes se
tornam turbulentos, maiores e mais importantes serão os pro-
blemas de dominio das organizações4

organizações selecionam os dom!nios de neg6cios. Assim, dif!
rentes ambientes determinam os mêtodos de decisão das organi
zaçoes. McWhinney relaciona os problemas d~ dom!n;io com a

1
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,
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2. Child (1972) (147) caracteriza o dominio como aquelas partes
do ambiente com as quais uma organização interage constante-
mente. '0 dominio ~ definido primariamente em termos das ca-
racteristicas dos produtos e das organizaç6esconcorrentes .

As variações de produtos são feitas para defender ou para
explorar um dominio estabelecido, enquanto reorientações de
produtos são feitas para mudar um domínio. As organizaç6es
estabelecem esquemas cognitivos para perceber e interpretar
eventos que ocorrem dentro de seus dQminios. As mudanças es-
tratégicas que ocorram dentro de um dominio existente geral-

~'f:_,
~-.
E:Is,,~,-
~i.'S2
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,

~' ')

~.

mente são acbmodadas dentro da estrutura organizacional exis
tente. Ambos definem o conceito auxiliar de territ6rio como
o subconjunto de um dominio organizacional que a organização
procura dominar. Os territ6rios resultam de uma escolha es-
tratégica por uma coalizão dominante dentro da organização .
Assim os ambientes não determinam diretamente os atributos
organizacionais: os atributos organizacionais são determina-
dos pela interpretação da coalizão dominante sobre o ambien-
te.

Norman considera ambiente secundirio todas as coisas al~m do
domínio organizacional: Para o autor, não hi regras de orga-

(147) John child: Organizational Structure, Environment and
Performance: The role of Strategic Choice: 1972 - Sociology :
Vol. 6 - Cp. 1-22)

"t,
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nização para receber e decodificar uma informação do ambien-
te secundirio. Entretanto, ~ inegivel que as mudanças no do-
minio organizacional determinam mudanças na estrutura organ!
zacional.

1 B - A DIFICULDADE DA CONCEITUALTZAÇÁO DE ESTRATtGIA E SUA
COM OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS

RELAÇÃO

fi,,
•:

são tão i~fimeras e variadas as definições de estrat~gia que tor
na-se impossível o estabelecimento de uma sistematização ou a
adoção de "correntes" sobre o'assunto. E ~ exatamente em virtu-
de dessa gra~~e diversificação de id~ias que nos propomos a ap~e
sentar um conceito próprio, após um ripido retrospecto sobre os'
autores de maior renome.

I
I,
-•

De um modo geral, a estratégia ~ o comportamento adotado pela
empresa para possibilitar uma resposta organizacional adequada
as demandas ambientais altamente mutáveis.

-1. Thompson e McEwen (148) veem o estabelecimento de obj etivos
organizacionais como uma demonstração das intenções princi -
pais da organização e não como um elemento estitico. Dentro
dessa perspectiva, os autores procuram acentuar a interdepeg
d~ncia de organizações complexas, englobadas na .' sociedade
mais ampla. Aparentemen~e, os objetivos nascem da interação,
tanto na organização, quanto entre esta e seu ambiente. Po-
rem, todas as organizações precisam de apoio suficiente para
seus objetivos.

( 148) James D.Thompson e Wl11lam J.McEwen, "Objetivos de Organização
e Ambiente: Estabelecimento de Objetivo como um Processo l de
Interação, In Dorwin Cartwright e Alvin Zander, Dinimica .de
Grupo: Pesquisa e Teoria, S.Paulo, E.P.U./EDUSP, 1975, ps.
587-603.
Original em: James Thompson e William McEwen: "Organizational
Goals and Environment: Goal-setting as an interaction process"
American Sociological Review: 23 (23-3i).
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-2. Newman Ú49) lembra que cada empresa necessita de um propo-
sito central expresso em termos de serviços que deverá pre~
tar à sociedade. E ela necessita de um conceito básico de
como ela deverá criar tais serviços. Se ela estiver compe-
tindo recursos disponíveis com outras empresas, ela deverá
buscar vantagens distintas, seja em seus serviços ou nos
m~todos de criá-los. Como ela deverá inevitavelmente coope-fi,,

I
I;I
i

I
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I
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rar com outras empresas, deve criar meios de mpnter colai-
zações viáveis com elas. Estes são os elementos de mudança,
crescimento e adaptação. A estrat~gia principal nada mais
~ do que um plãno global da empresa para lidar com estes fa
tores.

Em trabalh~ bem mais recente, Newman (150) procura analisar
como a estrat~gia empresarial ~ influenciada pela estrutura
administrativa e pelo ambíente tecnológico dentro do qual
ela ~ desenvolvida, para demonstrar que a tecnologia .~ a va
riável interveniente por meio da qual a estrat~gia pode
ser desenvolvida com um design organizacional total .

Para Newman,na estratégia situam-se os propósitos básicos
de uma empresa, em termos dos serviços que ela pretende pre~
tar à sociedade e as maneiras pelas quais ela criará tais
serviços.

Mais especificamente, a estratégia global envolve:I·
I 1. A escolha de um particular "nicho" de mercado de produto

William H. Newman, "Shaping the Mas ter Strategy for Your Fi.rm",
in John W. Bonge and Bruce P. Coleman, Concepts for Corporate
Strategy: Readings in Business POlicy, Nova York, The McMillan
Company, 1972, p. 131.
William H. Newman, "Strategy and Management Structure" in
Fresmont Kast and James E. Rosenzweig, Contingency Viewsof
Organization and Management, Chicago, Science Research
Associates, Inc., 1973, p. 288.

(150)
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que seja propício em relação às necessidades da socieda-
de e aos recursos da empresa;

2. A seleção·das tecnologias adequadas e maneiras de atrair
os inputs necessários;

3. A combinação dos vários "nichos" e bases de recursos pa-
ra obter os efeitos sinergísticos;

4. A expressa0 desses planos em termos de alvos;

5. A solocação das seqUências e determinação dos tempos de
cada efapa em direç~o aos objetivos que refletem as po-
tenciatidades da empresa e as condições externas.

0Rviamente, acrescenta Newman, a formulação da estratégia
ç~ama por um diagn6stico das habilidades e adequado julgame~
tQ:-

Para Newman a tarefa central da administração é a inter-re-
lação entre a estratégia e o design organizacional. ° design
difere de organização para organização, dependendo da estra
tégia escolhida pela organização, da natureza de suas tare
fas, do domínio escolhido e rnvolvendo também a natureza do
processo de planejamento, o estilo de liderança, e a forma
de localização dos mecanismos de controle.

Newman não abandona os processos essenciais a cada organi.
zação - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO E CONTROLE - e
mostra a importância de adaptá-los às suas necessidades es
pecíficas.

Entretanto, reconhece que "a tecnologia e a ponte entre a
estratégia e o design organizacional". Em outros termos,
a tecnologia e a variável interveniente usada pelo autor
no seu sentido mais amplo, incluindo todas as espécies de

.'
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métodos para converter os inputs de recursos em produtos
~ .., ou serviços aos consumidores.

a) Deste modo, sao considerados inputs o trabalho, conheci-
mento, capital ou matéria-prima, adotando a abordagem de
Perrow. Da mesma forma como uma companhia de seguros tem
a sua tecnologia para converter dinheiro, idéias e traba
lho em serviços de seguros, também uma companhia de pe-
tróleo tem sua tecnologia para converter petróleo bruto
e outros recursos em produtos derivados de petróleo.

Newman parte do "trabalhoa ser feito!'!- envolvendo trabalho
administrativo e operacional - a fim de considerar a estra-
tégia como tecnologia necessária para a execução desse tra-

•I

balho. Seguindo conceitos anteriormente descritos por
Perrow, Newman localiza a tecnologia:

- Num continuum de raras e até freqUentes mudanças.

- Num continuum de imprecedentes até precedentes (no que se
refere ã natureza da mudança na t~cnololgia)

Dentro deste amplo conceito, a tecnologia lida com
as espécies de situações e métodos.

todas

Estrutura
organizacionalEstratégiaPerspectiva Tecnolpgia

Perspectiva do Design Organizacional (151)

b) Uma segunda tentativa de Newman é o relacionamento dos
(151) William H. Newman, "Strategy and Management Structure", in

Fremont E. Kast and James E. Rosenzweig, Contingency Views of
Organization and Management, Chicago, Science Research
Associates, Inc., 1973, p. 295.
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tipos de tecnologia apresentados por Thompson ao design
organizacional.

Uma das principais características da tecnologia é asua
acomodação às mudanças. Para cada tipo de tecnologia
Newman identifica algumas feições de design organizacio-
nal, a saber:

1. Tecnolo&ia estável: é bem adequada a planejamento deta
lhado, objetivos intermediários, centralização da autori
dade, supervisão fechada e controle intensivo.

2. Tecnologia de flexibilidade regulada: dá-se bem com staff
separado para planejamento e programação, fluxos contro-
lados de informaçã6~ descentraliiação circunscrita, uso
limitado da participação e liderança permissiva.

3. Tecnologia adaptativa: dá-se bem com planejamento
objetivos, descentralização, elevado envolvimento

por
pes-

soaI, controle focalizado sobre resultados.

Newman adota como corOlário básico que nenhum design organi
zacional específico é o "ideal" para todas as circunstâncias
justifica esta afirmativa explicando que o design deve va-
riar de acordo com:

a) integração de suas partes interiores
b) adaptação à estratégia empre~arial ~specífica.

Sobre um ponto de vista global, se as tecnologias utiliza -
das pelos vários departamentos dentro da empresa variam eno~
mente, sua estrutura organizacional "ótima" também deverá
diferir. A Ad~inistração se confronta com o dilema de ter
uma inadequação entre tecnologia e design organizacional em
alguns departamentos ou a coordenar os diversos designs or-

. . . ~gan1zac10na1s.



.217 .

Conclui finalmente que':

o Design organizacional é urna decorrência da tecnologia ado
tada pela organização para implementar urna estratégia defi-
nida em relação ao seu ambiente.

Andrews, (152) a estratégia empresarial deve identificar as
oportunidades e riscos em seu ambiente com a avaliação dos
seus recursos disponíveis. Considera a oportunidade corno a
principal det ermí nant e da es tra tégia empres arial e, para tan
to, a atenção sobre o ambiente é o requisito principal e
contínuo para urna escolha correta dos prop6sitos 'organiza
cionais.

4. Para Paine e Nau.rc s (1S3) urna estratégia global, deve cons-
tituir na ~oma total ou padrão destas aç6es e decis6es pas-
sadas e presentes.

Curiosamente, tal corno Newman, consideram que um conjunto de
decis6es estratégicas ao longo do tempo, deve envolver: ~

1. Escolha de" um particular segmento de produto-mercado ou o
"nicho" que seja propício em vista das necessidades da so-
ciedade e das potencialidades da organização;

2. Seleção das tecnologia~ adequadas e meios para atrair recur
sos financeiros e outros inputs;

3. Aplicação dos recursos em áreas geográficas particulares ou
-em areas principais de pesquisa; e

(15~ Kenneth.R. Andrews, The Concept of Corporate Strategy,Homewood,
III, Dow Jones-Irwin, Inc., 1971, Chapter 3. "The Company and
Its Environment: "Relating Opportunity and Resources", ps.59-
102. '

(154] Frank T. Paine and Wi11iam Naumcs, Strategy and Po1icy Forrnation:
An Integrative Approach, Philade1phia, W. B. Saunders Company,
1974, p . 283.
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4. Disposição de uma particular linha de produtos capaz de
alcançar níveis aceitáveis em relação a critérios signific~
tivos.

Para os autores, a estratégia e uma tentativa para solucionar
aspect?s como:

1. Satisfação das demandas ou requisitos ambientais;
2. Obtenção de suporte externo e interno através de coalizões:
3. Satisfação parcial dos auto-interesses da própria organiza-

çao.

Desta forma, os responsáveis pela formulação da estratégia em
uma organização devem ser sensitivos ao feedback obtido do am-
biente e devém analisar a situação atual e antecipar as deman-
das ambientais para buscar o suporte necessário: A partir daí,
com o auto-interesse como pre~issa básica, eles fazem escolhas

..
que podem emergir através' de padrões de decisões ou estratégias
que influenciarão as dec:isões futuras.

Na mesma obra (154) afirmam que os "Cursos sobre política de
Negócios e Estratégias" baseiam-se sempre nos aspectos que se
seguem:

1. Identificação dos relevantes desafios, ameaças e oportunid~
des do ambiente.

2. Colocação de missões e objetivos amplos.
3. Desenho de planos de açao estratégicos para alcançar esses

objetivos.
4. Desenvolver e alocar os recursos financeiros, humanos e fí-

sicos para implementar oS,planos.
5. ~10nitorar o desempenho atual para verificar se os fins dese

jados estão sendo cumpridos e alterar as missões, objetivos
(154) Frank To Pa í ne and William Nãunes, op. ci t , , ps . 7-8.
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e os planos de ação p~ra adequâ-los~

~'- 6. Estruturar as relações interpessoais e intergrupais dentro
da organização para facilitar o cumprimento dos níveis de
desempenho futuro deseiados.

7. Levitt (155), em seu interessante artigo, cr~ que uma des -
crição mais definida do papel da empresa em seu ecossistema
constitui um pré-requisito para o seu crescimento e seu ~xi
to. Levitt se refere a uma descrição de um conjunto amplo
das r~mificações naturais da posição da empresa em termos
de produtos e mercados, como resultado de alguma caracterí~
tica fundamental do ramo em que ela opera atualmente .. Den-
tro dessa descrição, as companhias de t~ansporte ferroviário
deveriam incluir-se no "setor de transporte", as empresas
petrolíferas no "setor energético", as' companhias cinemato-
gráficas no "setor de diversões" etc. Todavia, tais defini-
ções amplas não fornecemoelo comum - relações entre produ-
tos e mercados - capaz de indicar qual a direção em que a
empresa está avançando.

Vê-se, portanto, os objetivos determinam os níveis de desempe-
nho que uma empresa procura alcançar, mas não descrevem o cam-
po de atuação da empresa.

8. Ansoff (156) mostra como as empresas normalmente identifi -
cam a natureza dos seus campos de atuação. Algumas são ideg
tificadas pelas características de suas linhas de produtos-
- empresas de transístores, aut omob i Lf st i cas,, de aço etc.-
- enquanto outras são identificadas em termos de seus merca

(155) Theodore Levltt, "Marketlng Myopia", Harvard Business Review,
Vol. 38, n9 .~, jul-aug. 1960, ps. 45-56.

(156) H. Igor Ansoff, Estratégia Empresarial, São Paulo, Editora
McGraw-Hill, 1977, ps. 88-89.
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tifitadas pelas características de suas linhas de produto~-
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- enquanto outras são identificadas em termos de seus merca

(155) Theodore Levltt, "Marketing Myopia", Harvard Business Review,
Vol. 38, n9 4, jul-aug. 1960, ps. 45-56.

(56) 11. lgo-r AnsoIf , Estratégia Empresari aL, são Paulo, Editora
McGraw-Hill".1977, ps. 88-89.
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dos. Ansoff faz uma difetença entre missões - necessidades
existentes de produtos - e clientes -·os compradores efeti
vos do produto. Daí a unidade econômica - um indivíduo,uma
família, uma empresa - que possui tanto a necessidade do
produto quanto o dinheiro para satisfazê-la. Nem sempre um
mesmo cliente satisfará suas necessidades de produtos por

~meio dos mesmos canais de compra, nem usara o mesmo proce~
dimento para comprar. Para Ansoff, ao selecionar um conju~
to útil de missões ou um cliente específico, uma empresa
deve encontrar algum elo comum nas características do pro-
duto, da tecnologia, ou uma semelhança de necessidades.

9. Para Meyer, a estratégia pode ser definida como "urnaalocação
voluntária de recur~os aplicados ao conjunto de produtos-mercados,fa-
ce ao ambiente" (lS7).·Para a empresa, a necessidade de esco
lher os setores ambientais onde ela irá investir é um pro-
blema per~anente: Se a obtenção de recursos adequados e um
fato descontínuo, a geração de recursos próprios é um fato
contínuo, como o é a utilização - técnica ou econômica - de
seus investimentos.
Cada empresa busca uma decisão estratégica para aproveitar
as oportunidades de sua ação quanto aos produtos (bens ou

·serviços) propostas ou quanto aos mercados pretendidos
(clientes). Porém, falar de produtos-mercados é falar pa!

'.

cialmente de ambiente e em particular de seu aspecto de de
manda. O ambiente, todavia, é muito mais amplo.

Meyer visualiza o ambiente como "um conjunto dos c•.ent.ro ; de deci ~
são relacionadoscom a empresa e que lhe são exteriores"us8 ) .

(157) Jean Meyer, Objectifs et Stratégies de L'Enterprise: Approache
Théorique et-Methodologique, Paris, Dunod, 1972, p. 15.

(158) Jean Meye r, op ..cit., p. 8O •
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Em um período de guerra, de crise econômica ou de reconstru -
~'ção, o ambiente é sobretudo representado pelo Estado que subo~

dina a empresa aos seus próprios fins e lhe. impõe margens de
liberdade muito reduzidas: assim o ambiente se torna restriti
vo.

No período atual, de intenso crescimento econômico, o ambien-
te torna-se diversificado e, como já vimos, permite a cada um
dos seus setores uma razoável força de intervenção. Essas
pressões. ambientais diversificadas podem ser consideradas tan
to restrições como oportunidades, pois o' ambiente nem sempre
é repressivo, imperativo e fechado. Para se compreender ade -
quadamente uma organização, torna-se imprescindível conhecer
a própria organização e o seu ambiente.

Aqui, Meyer lembra que pesquisar a "vocação" de uma empresa e
o mesmo que procurar a disposição que ela sente para um cer-
to tipo de atividade, o mesmo que verificar qual o negócio pa

! ra o qual ela se sent~ particularmente apta a exercer. Poder-
se-ia verificar, a partir de uma análise econômica, a sua ati
vidade passada e presente ou então o seu caráter evolutivo ao
longo do tempo.

Para Meyer (159), a vocaçao constitui sem dGvida um ponto de
partida necessário para a criação de uma empresa. Mas na ori
gem, a vocação postula u~a definição estratégica para poder
funcionar. Todavia, ela deve se mostrar de um caráter relati-
vo e limitado ao mesmo tempo, pois as pressões ambientais prQ
vocarão influências e modificações. O ambiente, por numerosas
razões já apontadas, se impõe i empresa através de pressoes
mGltiplas e muitas vezes importantes. Face a estas tensões, a

"{159) Jean Meyer, op. cit., n- 14.
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.única atitude que a empresa não pode se pe rmi tiré a de igno -
rância. A empresa não pode deixar-se levar ao acaso dos impre-
vistos e dos eventos exteriores. Ela precisa construir o seu
destino e imprimir nele a sua marca.

A empresa pode indicar sua vocaçao pelo seu objeto social ou
por sua razão social. Uma definição fechada como "empresa de
solda elétrica" ou aberta como "alimentos gerais" pode dar uma
idéia inicial sobre sua a~ividade pelo'seu título ou status.AI
gumas de~inições deste tipo porém não são realistas.

Peter Drucker enfatiza que uma empresa que nao é capaz de def!
Dlr a si própria de maneira clara e significativa é uma ~mpre-
sa amorfa. Todavia, sempre existe alguma ligação tecnolCgica
ou comercial que se sobressai dentre as diferentes atividades
como a mais importante. A vocação da empresa poderia ser do
tipo financeiro - aptidão de obter o melhor rendimento possí -
vel dos capitais disponíveis - ou do tipo direcional - aptidão
de dirigir um conjunto de atividades compostas de outras empr~
sas.

A vocaçao industrial ou come~cial parece ser a vocaçao predom!
nante ao redor da qual as empresas se organizam e se estabele-
cem. Ela corresponde a uma afirmação estratégica, pois define
a posição sobre o "produto-mercado" que a empresa pretende ex-
plorar. A evolução recente das empresas, sem dúvida, mostra que
as transformações sucessivas põem em destaque o caráter de es-
tabilidade que se cre poder alcançar. Do sentido comercial ou
industrial, a vocação evolui por abordagens sucessivas, parti~
do de uma clientela conquistada para atingir novas tecnologias
ou inversamente, partindo de uma tecnologia determinada para
atingir novos clientes.
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Meyer afirma ainda que (160) Um objetivo é "uma obrigação que a
~~resa se impõe como necessária e essencial ã sua existência".

Toda empresa procura alcançar diferent~s objetivos em um siste
ma de objetivos. Dependendo do estado da empresa ou da situação
do ambiente, um óbjetivo pode receber prioridade sobre os de-
mais, alcançando-se, assim, uma hierarquia de objetivos qie i~
fluenciará poderosamente as opçoes estratégicas que a empresa
irá escolher.

A anális~ dos objetivos geralmente demonstra a estreiteza do
campo de consciência das empresas: a observação mostra que as
empresas se movimentam nas direções que nem sempre correspondem
ao seu interesse próprio, sobre o plano social ou qualquer ou-
tro. Meyer lembra que se considerarmos a definição de objetivo
como "a obrigação essencial ã existência da empresa" , verifica-se que
as obrigações secundárias ou periféricas podem ser abandonadas
em casos de dificuldades ou quando incompatíveis com a primor-

~di a l .

Os objetivos sao definidos como as obrigações essenciais da em
presa. A fonte dessas obrigações é dupla: ela restllta da vonta
de dos dirigentes da empresa como também dos problemas com que
a empresa se defronta. Assim, além da vontade dos dirigentes ,
as tensões que surgem podem conduzir a mudanças fundamentais ,
seja na substituição dos dirigentes que se recusam a desenvol-
ver uma determinada política contrária aos seus pontos de vis-
ta, seja no desaparecimento da empresa que se mostra incapaz
de ultrapassar tais contradições.

10. Para Bonge e Coleman, a "estratégiaempresarial consiste em um
conjunto de decisões de longo prazo que estabelecem os objetivos, as
pOlíticas e planos para exploraras oportunidadesou combater as amea-

(16~ John W. Ronge and Bruce P. Coleman, Concepts for Corporate
Strategy: Readings in Bus i.ne's s Policy, Nova York, The Mc~1illan
Company, 1912, p. 1.
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•,
ças em resposta ãsforças ambientaise ao seu desenvolvimento"(16l).

Es tas decisões resul tam de .complexos processos de tomada de
decisão destinados a estabelecer os objetivos organizacionais
e os planos a longo prazo de alocação de recursos e ação orga-
nizacional.

o processo decisorial para a formulação da estratégia consiste
na identificação e avaliação das oportunidades e ameaças impo~
tas pela. situação competitiva, decidindo os objetivos organiz~
cionais ã luz de tal avaliação e a formulação de amplas estra-
tégias e planos para a ação empresarial total. Estas decisões
podem ser baseadas exclusivamente sobre a análise da situação
total dentro da qual a organização opera. Tal análise procura
determinar dentro da qual a organização opera. Tãl análise pr~
cura determinar quais as variáveis que devem ser consideradas
na definição e avaliação das direções que a empresa escolherá,
obtendo informação relevante e avaliando em termos da competê~
cia organizacional os riscos e valores associados a ela. Obvia
mente, uma das maiores dificuldades no processo decisorial é o
problema de identificar e analisar os fatores mais importantes,
face ã interdependência das variáveis consideradas.

A análise da situação geralmente é feita sobre dois componentes
principais: o ambiental (ou externo) e o interno.

Os variáveis ambientais serao analisados posteriormentejentre-
tanto, um dos aspectos curciàis reside no reconhecimento de
quais as variáveis mais relevantes e qual o seu provável efei-
to sobre a organização na forma de oportunidades, desafios,ame~
ças ou restrições.

(16:0 John W. Bongee Bruce Co leman , op. c í t . , p . 125-129.
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o aspecto interno da situação consiste na avaliação das poten-
·~'~ialidades da empresa em perseguir oportunidades alternativas

J em termos de suas forças e fraquezas, reais ou potenciais.

o processo de combinar todas as informações obtidas na análise C

dos fatores externos e internos é rrealmerrtecomplexo, principal
mente porque os dados nem sempre são adequadamente organizados
ou conhecidos e nem sempre são completos. Geralmente são prob~
bilísticos.

Os problemas ,relacionados com a formulação de estratégias para
aumentar a viabilidade e lucratividade de urna organização re-
quer a consideração de muitas variáveis e de muitas alternati-
vas. As variáveis identificadas e a apreensão das suas inter-
relações, bem corno o reconhecimento das estratégias relaciona-
das com aquelas variáveis constituem um processo aproximadame~
te idêntico ao do ponto de vista de um resolvedor de problemas.
Para Bonge e Coleman U62), i formulação de urna estratégia em-
presarial é a tarefa dos tomadores de decisão em todos os ní-
veis da organização que permitam o acesso ã informação necessá
ria para decisões eficazes e inteligentes. Geralmente, tais
tomadores de decisão estão nos níveis mais elevados da organi-
zaçao, ou, mais especificamente, no nível institucional.

), mostra diferentes critérios pelos quais11. Tilles ( o

desempenho de urna organização pode ser avaliado por diferen
tes pontos de vista:

(162) John W. Bonge e Bruce P. Coleman - op. cit., 125-129.
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~ .. , Sistema superordenado: Critério de avaliação do
Desempenho da Organização

Acionistas

Força de trabalho

O mercado: ·~onsumidores·

Fornecedores
Financiadores

Comunidade ..

Nação

Apreciação do preço dos estoques
Pagamento de dividendos

Níveis de salários
Estabilidade no emprego
Oportunidades de crescimento
Valores oferecidos
Ritmo de crescimento da empresa
Inovação

Presteza no pagamento
Aderência aos termos do contrato

Contribuição ao desenvolvimento da
comunidade

Responsabilidade pública

12. Para Hill (163) os objetivos constituem uma função do am-
biente externo da empresa, do seu sistema social interno
dos motivos dos seus participantes individuais que possuem
poder organizacional e os processos,de negociação atrav~s
dos quais estas pessoas coalizam no sentido de garantir re-
cursos suficientes para alcançar os objetivos. Cada uma des
sas variáveis pode ser explicada mais adequadamente quanto
integradas em constructos teóricos.

Para Hill, as variáveis exógenas, ou seja, as variáveis ambien-
tais assumem um papel importantíssimo: uma organização complexa
não possui discreção ilimitada na formulação dos seus objetivos,

(163) Wal ter Hill, "The Goal Formation Process in Complex Organizations','
in John W. Bonge and Bruce P. Coleman, Concepts for Co~porate
Strategy: Readings in Business Policy, Nova York, The McMullan
Company, 192, ps. 164-173.
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pois as suas escolhas sao crescentemente influenciadas por for-
~. ças externas. Os executivos, em todos os tipos de instituições,

estão constantemente atentos a cada um dos seus ambientes rele-
vantes e aprendem constantemente a definir relações priticas
com eles no sentido.de assegurar a sobrevivência e sucesso. Des
te modo, uma das principais responsabilidades do executivo e
identificar aquelas forças ambientais que são capazes de impor
restrições sobre a discreção na formulação dos objetivos.

Muito emQora uma definição precisa desses grupos poderi variar
entre as organizações e dentro de uma organização conforme o
tempo, devido não soment~ ao padrão de crescimento da empresa e
à sua composição interna, tamanho e instabilidade das influên-
cias exógenas é indiscutível a sua importância na compreensao
da estratégia organizacional.

Hill completa o quadro proposto por Tilles, mostrando resumida-
mente como funciona o ciclo completo:
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A Organização como um Sistema (16~

Função Avaliação
- de - do Sistema Ao.. Conversão - Superordenado -i Informação

de OutputOutputsInputs
Dinheiro
Energia
Informação

Apreciação do preço dos estoques
Pagamento de dividendos
Níveis de salários
Estabilidade no emprego
Oportunid~des de crescimento
Valores oferecidos
Ritmo de crescimento da empresa
Inovação
Prestação no pagamento
Aderência aos termos do contrato
Contribuição a comunidade
Responsabilidade pública

Avalia~ão
e reaçao _

dos executivos ~-~----------------------------------"

C - TIPOLOGIA DE ESTRAT~GIA: Abordagem de Miles e Snow.

Miles e Snow (165) propoem uma tipologia de estrat~gias baseada
em três elementos: objetivos, estrutura e processos. Para ambos,
no momento em que se reconhece que uma orga.nização.~ um conjunto
articulado de estrat~gia (objetivos), de estrutura e processos ,
que se desenvolvem a fim de permitir a consecuçao destes objetl
vos, o conhecimento das relações entre estes três elementos tor-
na-se fundamental. Para ambos os autores:

1. as organizações agem no sentido de criar os seus próprios meios
ambientais. Verificamos, no início deste trabalho, quando ana

(164) Walter Hill, "The Goal Formation Process in Complex Organiza-
tions", in John W.Bonge and Bruce P.Coleman, Concepts for
Corporate Strategy: Readings in Business Policy, NY, The
MacMillan Company, 1972, p. 166.

(165) Raymond E. Miles and Charles C. Snow, Organizational Strategy,
Structure and Process, NY. McGraw-Hill Book Co., 1978.
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lisamos as relações organização x meio ambiente, a chamada
..-?" qual ocorreriam mudanças organizacionais sempre que ocorres-

sem mudanças ambientais, a fim de 'adaptar' a organização ao
seu respectivo meio ambiente. b pressuposto aqui adotado pe-
los autores é o inverso: o meio ambiente é, em certa medida,
uma criação da prôpria organização. Esta afirmação lembra
Starbuck. Porém, lembram os autores que nem todas as organi-
zaçõcs são bem sucedidas na tarefa de desenvolver os seus
prôpriqs meios ambientes. O que parece fundamental, todavia,
à sobrevivência de uma organização é o encontro de um "nicho"
ambiental, o que acontece n~o somente adaptando a organ1za -
ção ao meio ambiente, mas desenvolvendo ambientes onde a or-
ganização possa acomodar-se adequadamente.

2 • as decisões estratégicas da organizas;ão moldam a sua estrutu-
tura e seus Erocessos organizacionaos. Desde o livro clássico

1 '~ r,": {)

de Chandler (166) enunciando o primado da estratégia sobre' a
estrutura e os processos organizacionais, uma porçao de auto
res de orientações bastante diversas têm sustentado posições
semelhantes. ~ o caso de Peter Drucker, Paul Lawrence, Jay
Lorsch , Jay Galbrai th , .Charles Perrow, James D. Thompson e ou

/tros.

3. a estrutura e os processos organizacionais Eor sua vez condi-
cionam a estratégia. Uma vez estabelecida uma estrutura orga-
nizacional e desenvolvidos os processos internos, segue-se u-
ma certa inércia organizacional capaz de fazer com que as es-
truturas e processos sobrevivam à prôpria estratégia que foi
criada para implementá-los. A partir daí, a estrutura e os
processos passam a canalizar esforços e a acobertar interesses

(166) Alfred D. Chand1er, Jr., op. cito
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que se fazem sentir na formulação de estratégias posteriores.
. /

~ .. ,
o estudo de Fouraker e Stopford Ú67) a partir das conclu-
sões de Chandler, para verificar a aplicabilidade de 'suas
conclusões às operações de empresas multinacionais, sugere
que as orgânizações diversificadas, constituídas de divisões
semi-autônomas - eram aquelas que mais freqUentemente inici~
vam e obtinham bons resultados nas operações no exterior.
As organizações funcionalmente estruturadas envolviam-se mui
to menQs em operações no exterior. A conclusão é a de que
uma determinada estrutura e os processos administrativos que
a acompanham (divisionalização com descentralização de execu
ção e controle centralizado a distância por meio de resulta-

'I.dos) predispõe a escolha estratégica de operaçoes multinacio
nais e a resultados bem sucedidos neste setor.

Para Miles e Snow, a estratégia é fundamental para a compree~
sao da organização em sua integridade. ~ através da estraté-
gia que, em última instância, a organização localiza um "ni-
cho" e estabelece relações significativas com o seu meio am-
biente. E através da estratégia que a organização também re-
def~ne os seus objetivos e altera as suas relações com o
meio ambiente, realizando a "mudança adaptativa". Este pro-
cesso de mudança adaptativa, porém, não é simples e implica
em viabilizar estruturas e processos organizacionais que
sejam coerentes com a estratégia escolhida e com o meio am-
biente onde será aplicaaa.

o entendimento da estratégia, principalmente as denominadas
estratégias estáveis, requer que a segmentemos em função dos

(167) Lawerence E. Fouraker and John M. Stopford, "Organizational
Structure and the Multinational Strategy", Administrative
Science Quarterly, Vol. XIII, june 1968, ps. 47-64.
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problemas específicos e das soluções q.ue cada estratégia a-
~. presenta a tais problemas. Miles e Snow localizam três pro-

blemas específicos presentes em cada estratégia:

1. o problema empresarial: centrado em produtos/serviços e
mercados. Nas organizações novas a definição concreta do
domínio organizacional é vagamente esboçada em termos de
intuição, no princípio: um produto ou serviço específico
e um mercado ou segmento de mercado. Nas organizações
mais velhas e já estruturadas, o problema empresarial en
frenta uma dimensão adicional: como a organização já co~
seguiu um conjunto de 'soluções' aos seus problemas tec-
nológicos e administrativos, sua tentativa de avançar n~
vos passos empresariais pode tornar-se difícil. O desejo
de reformular o problema empresarial criando novos prod~
tos ou serviços e abrindo novos mercados, pode esbarrar
com a dificuldade de modificar a maneira existente de
fabricar, com a tecnologia e processos produtivos adota-
dos e pelo hábito de controlar e dominar determinado met
cado.

2. o problema da adequação tecnológica, centrado em operaçoes
e em gerar serviços e fabricar produtos. Este problema e~
volve a criação de um sistema que transforme em operações
a solução dada ao problema empresarial. A criação de tal
sistema exige que a administração escolha uma tecnologia
apropriada (input - transformação - resultados) para pro-
duzir e distribuir os produtos e serviços escolhidos e p~
ra desenvolver nova informação, comunicação e mecanismos
'de controle· ou modificar os já existentes para assegurar
uma operação adequada de tecnologia.
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3. o problema administrativo, centrado na estruturação de
~" atividades e criação de procedimentos com que coordenar

as atividades, mantendo a organização como um conjunto
ativo e integrado. O problema administrativo converge pa
ra a redução da incertez~ no sistema organizacional, con
forme já descrito por grande número de teorias da admi -
nistração. Em termos do modelo proposto por Miles e Snow,
o problema administrativo envolve a racionalização e es·
tab~lização daquelas atividades que lograram uma solução
satisfatória durante as fases empresarial e de adequação
da tecnologia. A solução do problema administrativo envol
ve , todavia, mais do que a simples racionalização do
sistema desenvolvid~ (redução de incerteza): envolve tam
bém a formulação e implementação daqueles processos que
capacitarão a organização a continuar seu progresso (in~
vação). Para os autores, o conceito de problema adminis-
trativo é fundamental no ciclo de adaptação.

As três áreas de problemas acima descritas constituem o
"ciclo adaptativo" da organização: as organizações equacio-
nam produtos/serviços e mercados, desenvolvem e adequam te~
nologias e constroem sistemas administrativos com a finali-
dade última de construir e manter um "nicho" no meio ambien
te. ConseqUentemente, as soluções dadas aos três problemas
específicos modificar-se-ão ã medida que o meio· ambiente se
alterar, e as mudanças nas soluções objetivarão a manutenção
do 'nicho' ambiental.
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Escolha do
produto -

Problema da Ade-
quação TecnológicaLiderança

Seleção de áreas
para inovação futura.

tribuição

o Ciclo Adaptativo

FONTE: Raymond E. Miles and Charles C. Snow, Organizational
Strategy, Structure and Process, Nova York,
McGraw-Hill Book Co., 1978.

Para Miles e Snow, em uma organização ideal, a administração s~
ria igualmente capaz de desempenhar duas funções até certo pon-
to conflitantes: criar um sistema administrativo (estrutura e
processos organizacionais) que pudesse dirigir com firmeza e
sem sobressalto~ as atividades usuais da organização sem permi-
tir que o sistema se enrijecesse a ponto de ameaçar as ativida-
des inovadoras. Esta perspectiva exige que o sistema administra
tivo seja entendido como uma variável de liderança e de retaguar
da no processo de adaptação. Como variável de retagurada, o si~
tema administrativo deve racionalizar as decisões estratégicas
realizadas anteriormente ao longo do processo adaptativo, pelo
desenvolvimento de estruturas e processos adequados. Como variá
vel de liderança, o sistema administrativo facilitará ou res-
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tringirá a capacidade futura .da organização para se adaptar na
dependência da maneira como a administração articule e reforce
as tendências e caminhos abertos ao encaminhamento destas ativi
dades.

o processo de adaptação da organização ao meio ambiente é melhor
compreendido através do estudo de tipologias estratégicas. Mui-
to embora as. tipologias sejam ideais e apesar de que nenhuma
organização real e atuante se encaixe exatamente em qualquer dos
tipos propostos, o estudo das tipologias de estratégias permite
oferecer instrumentos ao entendimento das organizações reais cu
ja atuação pode envolver elementos de dois ou mais tipos de es-
tratégias.

Miles e Snow propõem quatro tipos de estratégias: a defensiva,a
ofensiva, a analítica e a 'reativa. As três primeiras são estra-
tégias 'estáveis', enquanto a última é considerada 'instável'
Vejamos cada uma delas.

1. Es tratégia dei~n5ciya: é a estratégia adotada por organiza -
çoes que possuem domínios estreitos de produtos-mercados.Ne~
te tipo, os administradores de cúpula são .altamente capacit~
dos e eficientes na limitada área de operações da empresa
mas poupam-se de buscar novas oportunidades. Dentro desta es
treita perspectiva, estas organizações raramente têm de pro-
ceder a grandes modificações em tecnologia, estrutura ou mé-
todos de operação. Muito pelo contrário, devotam o centro de
suas atenções para aumentar a eficiência das operações exis-
tentes.
Dentro desta estratégia defensiva, a colocação dos tres pro-
blemas básicos (empresarial, tecno16gico e administrativo)
bem como das suas soluções e as vantagens e desvantagens(cus
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Custos e benefícios: como a efici~ncia tecno16gica ~es -

tos e benefícios) decorrentes seriam a seguinte:
a) Problema empresarial: como 'garantir' uma parcela do mer-

cado a fim de criar um conjunto estivel de produtos e con
sumidores.

Soluções:

1. Limitar esforços e estabilizar o domínio sobre o con-
junto produto-consumidor.

2. Manter ferrenhamente o domínio atrav~s de preços comp~
titivos, excelente serviço ao consumidor etc.

3. Tender a ignorar desenvolvimentos fora do domínio.

4. Crescimento cauteloso e gradual obtido pela penetração
do mercado.

5. Algum esforço de desenvolvimento, mas estreitamente vin
culado ~os produtos e serviços existentes.

Custos e benefícios: ~ difícil aos concorrentes desalojar
a empres~ de seu pequeno 'nicho', mas uma mudança ampla
no mercado poderi ameaçar a sobreviv~ncia da empresa.

b) Problema de adequação tecno16gica: como produzir e dis -
tribuir bens e serviços da maneira mais eficiente possí -
velo

Soluções:

1. Utilizar tecnologia eficiente e de baixo custo.
2. Adotar tecnologia simplificada.
3. Tend~ncia ã in ~gração vertical.
4. Contínuos aprimoramentos de tecnologia para manutenção

da efici~ncia.
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~.,
sencial ao desempenho organizacional e exige elevados in
vestimentos, será necessário que os problemas sejam fami-
liares e previsíveis e prazo relativamente longo.

c) Problema administrativo: como manter um controle estrito
da organização, objetivando a continuidade da eficiência.

Soluções:

1. Os especialistas em produção e finanças sao os membros
mais poderosos da coalização dominante. Existe limita-
da preocupaçao com o meio ambiente empresarial.

2. Os membros da coalização dominante permanecem por mui-
to tempo nos cargos. As promoções são feitas internamen
te.

3. O planejamento é intenso, orientado para custos e sem-
pre precede as ações administrativas.

4. Tendência a uma estrutura funcional com grande divisão
do trabalho e alto grau de formalização.

s. Controle centralizado e longas cadeias informativas mon
tadas verticalmente.

6. Mecanismos simples de coordenação e conflitos resolvi-
dos pelos canais hierárquicos.

7. Desempenho organizacional medido por comparaçao com
as duas anteriores. Os sistemas de compensação favore-
cem produção e finanças.

Custo?_ e benefícios: o sistema administrativo é idealmen-
te adequado para manter estabilidade e eficiência, mas in!
dequado para localizar e responder as novas oportunidades
relativas a produtos e mercados.
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2. Estratégia ofensiva: é a estratégia adotada por organiza-
ções que buscam novas oportunidades de mercado de maneira
quase constante e que experimentam regularmente com respo~
tas potenciais a tend~ncias emergentes do meio ambiente •
Estas organizações são freqUentemente criadores de mudan-
ça e de incerteza. A incerteza é a variável que afetará
especialmente os concorrentes que se v~em perturbados e.
seu universo de oeprações. Todavia, a grande preocupação

I
I
I
,
I

com jnovações faz com que estas organizações nao seesme-
rem para extrair de suas operações o máximo de rendimento,
o que as leva a serem pouco eficientes. Isto porque todo
domínio produto/serviço.e mercado será, do ponto de vista
de um est rat eg í st a ofensivo, sempre transitório e fatal -
mente substituível pela inovação a caminho.
Dentro desta estratégia ofensiva, a colocação dos tr~s pr~
blemas básicos será a seguinte:

a. Problema empresarial: como localizar e explorar novas
oportunidades relativas a produtos e mercados.

Soluções:

1. Alargar e desenvolver continuamente o domínio.
2. Observar e analisar a ampla gama das condições am-

bientais.
3. Criação de mudança na indústira.
4. Crescimento através de desenvolvimento de mercados

e de produtos ..
5. O crescimento pode ocorrer por saltos.

Custos e benefícios: a inovação em firmas de produtos
e de mercados protege a organização das mudanças no
meio ambiente, mas a organização corre o risco de bai-
xa lucratividade e diluição de seus recursos.
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b. Problema de adequação tecnológica: como evitar comprQ
metimentos excessivos e depend~ncia com relação a um
determinado processo tecnológico.

Soluções:

1. Adoção de tecnologias flexíveis e prototípicas.
2 • Adoção de tecnologias múltiplas
3. Baixo grau de mecanização e de rotinização com

tecnologia apoiada mais em pessoas.
a

Custos e benefícios: a flexibilidade tecnológica perml
te uma resposta rápida a um domínio em mudança, mas a
orga~ização nap pode desenvolver o máximo de efici~n
cia em seus sistemas de produção e distribuição em vir
tude da multiplicidade de tecnologias.

c. Problema administrativo: como facilitar e coordenar op~
raçoe? numerosas e diversas.

Soluções:

1. Os membros mais poderosos da coalizão dominante sao
os especialistas em marketing e P&D (pesquisa e de-
senvolvimento).

2. A coalizão dominante é ampla, diversa e transitória.
E possível que a coalizão dominante inclua um núcleo
estável.

3. A duração da coalizão dominante nem sempre é longa
e os principais executivos podem s~r tanto recruta-
dos fora como selecionados a paritr dos quadros da
própria empresa.

4. O planejamento é preferencialmente amplo e nao in-
tenso, orientado para problemas e não pode ser ulti
mado antes que alguma ação seja implementada".
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5. Tendência da organização estruturar-se sob a forma
de produtos com pequena divisão do trabalho e baixo
grau de formalização.

6. Controle descentralizado e sistema de informação ho
rizontais e com pequena extensão.

7. Mecanismos de coordenação complexos e resolução de
conflitos feita por meio de integradores.

8. O.desempenho organizacional ~ medido por compração
com os princpais concorrentes. Os sistemas de recom
pensas favorecem o desenvolvimento das áreas de mar
keting e P&D.

Custos e benefícios: o sistema administrativo ~ ideal-
mente adequado para manter flexibilidade e eficácia
mas poderá subutilizar recursos e mesmo fazer mau uso
deles..

3. Estrat~gia analítica: ~ adotada por organizações que operam
em dois tipos de domínio produto/serviço e mercado um relatl
vamente estável e o outro mutável. Nas áreas mais turbulen -
tas, os executivos de cúpula observam intensivamente os con-
correntes em busca de novas id~ias e adotam rapidamente as
que lhes parecem mais promissoras.

Dentro da estrat~gia analítica, a colocação dos três proble-
mas básicos será a seguinte:

a. Problema empresarial: como localizar e explorar oportuni-
dades de novos produtos e mercados e, simultaneamente,ma~
ter uma base firme de produtos e ~onsumidores tradicionais.

Soluções:
1. ° domínio ~ híbrido, isto ~, simultaneamente

e mutável.

estável
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2. Mecanismos de vigilância limitados predominantemente a
marketing, com alguma atividade de P&D.

3. Crescimento constante e regular que se faz tanto pela
penetração do mercado corno pelo desenvolvimento de no-
vos produtos e mercados.

Custos e benefícios: pequeno investimento em P&D, combina
do com a imitação de produtos claramente bem sucedidos,mi
nimizando o risco, de tal forma que o domínio da organiz~
ção·seja sempre equilibTado entre a estabilidade a flexi-
bilidade.
b. Problema de adaração tecnológica: corno ser eficiente,

em partes estáveis do domínio, e flexível nas partes mu
táveis.

Soluções:

1. Adoção de urna tecnologia dual, com componentes está
veis e flexíveis.

2. Utilização de um grupo grande e influente de
soas ã pesquisa aplicada.

3. Mdderada efici~ncia t~cnica.

pes-

Custos e benefícios: a tecnologia dual é adequada para
servir a um domínio híbrido (estável-mutável), mas não
permite que se atInja nem a efici~ncia, nem a eficácia
tecnológica.

c. Problema administrativo: corno diferenciar a estrutura
e os processos organizacionais a fim de acomodar áreas
de operação estável com áreas dinâmicas e mutáveis.

Soluções:

1. Os membros das áreas de marketing e P&D sao os mem
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bros mais influentes da coalizão dominante, seguidos~.,
de perto pelo pessoal de produção.

2. Planejamento intenso, unindo marketing e produção,
no que diz respeito i parte estivel do domínio: pl!
nejamento abrangente, unindo marketing, pesquisa a-
plicada e produção no que concerne a novos produtos
e mercados.

4. Sistema de controle moderadamente centralizado com
aparatos de retroação (feedback), tanto verticais
corno horizontais.

s. Estrutura matricial cominando divisões funcionais a
grupos de produtos.

6. Mecanismos de coordenação extremamente complexos e
caros; alguma solução de conflitos através de gere~
tes de produtos e, parte através de canais hierár -
quicos.

7. Avaliação do desempenho baseada tanto em medidas de
eficicia corno de eficiência, indo a maioria das re-
cómpensas para o pessoal de marketing e pesquisa a-
plicada.

Custos e benefícios: o sistema administrativo é ideal-
mente adequado para equilibrar estabilidade e flexibi-
lidade, mas se o equilíbrio for perdido, poderi ser

-muito difícil reestabelecê-Io.

4. Estrat6gia reativa: enquanto as três estratégias anteriores
são puras e "estiveis, a reativa e urna estratégia 'instável'.
Quando urna organização adota qualquer das três estratégias
estiveis - 'seja a defensiva, a ofensiva ou a analítica - ela
poderi obter sucesso por períodos longos de tempo. Essas es-
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tratégias puras sao respostas válidas e adequa~as às mudan-
ças ambientais, inserindo-se, portanto, no "ciclo adaptati -
vo". A estratégia reativa, contudo, é claramente inadequada
e demonstra a pobreza dos responsáveis pela organização. Nes
te caso, os administradores de cúpula se apercebem freqUent~
mente da mudança e da incerteza que ocorre no meio ambiente
em que suas organizações estão inseridas, mas sao incapazes
de articular uma resposta eficaz. Como não existe um relacio
namento coerente entre estratégia e estrutura, a organização
difícil e raramente será capaz de realizar qualquer ajuste,a
menos que seja violentamente pressionada pelas circunstâncias
ambientais. Além de relacionamentos inadequados entre estra-
tégia, de um lado, e est ru'tura e processos organizacionais ,
de outro, ainda existe a tendência à adesão a estratégias que
apresentam mostras de envelhecimento, bem como a estruturas
organizacionais que já se cristalizaram, sobrevivendo a es-
tratégias que eventualmente já serviram no passado.

D - UM ENFOQUE ALTERNATIVO SOBRE ESTRATEGIA

Dada a enorme variedade de conceitos sobre estratégia e suas re
lações com estrutura e objetivos, partindo do pressuposto de
que estratégia é a resposta organizacional às demandas ambien -
tais, podemos formular nosso conceito sobre o assunto, o qual
mostra a necessidade da consideração deste item dentro de nossa
abordagem, de modn a relacionar o impac~o ambiental - e partic.!!
larmente tecno Ló gioo > sobre as organizações, ao conseqtiente
design a ser adotado.

Há quem considere estratégia a Melhor Maneira para atingir deter
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minado objetivo. A nosso ver estratégia e a própria definição
~"

destes objetivos.

Não se trata, pois, de definir o "como fazer" mas principalmen-
te o "o que fazer" já que ela exige grande amplitude como res-
posta organizacional ao i.r'~';i:·t0recc})idc·das variáveis ambien-
tais, bem como é Ponte de Ligação entre o impacto tecnológico e
q design organizacional adquado à obtenção de uma resposta cor-
reta, o~ortuna e rápida às pressões que as organizações sofrem
pelo impacto do ambiente cada vez mais turbulento.

o design é exatamente a resposta da organização à pressao tecno
lógica decorrente da estratégia adotada.

B a forma pela qual uma empresa procura atender às demandas am
bientais - sejam estáveis ou instáveis - com a necessária rapi-
dez par~ aproveitar as oportunidades ou para amortecer as amea-
ças. Se as demandas ambientais forem instáveis, exigindo uma
tecnologia adequada para tanto, a estrutura organizacional deve
rá ser flexível, temporária, adaptável. A eficiência da organi-
zação reside na rapidez e adequação da sua resposta à demanda
ambiental.
A estratégia requer uma percepçao ambiental dentro de uma ampli
tude mais vasta possível e uma resposta organizacional adequada
e oportuna. Para tanto, a estratégia depende da adequação dos
níveis organizacionais que Thompson tão bem adaptou de Parsons ,;
a saber:

1. nível institucional: estrutura de captação e percepçao do
ambiente dotada de capacidade perceptiva e de percepção sele
tiva.

2. nível mediador: a partir de uma estrutura adequada à estraté
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gia adotada pelo nível institucional para lidar com as con-
tingências e coaçoes ambientais e, ao mesmo tempo, adequada
ã tecnologia adotada no nível técnico e operacional. Essa es
trutura deve ser flexível, adaptável, temporária, na medida.
em que as coaçoes e contingências ambientais se caracteriza-'
rem por turbulência e instabilidade.

3. nível técriico: cuja capacidade de resposta permita rapidez
eficiência, variedade, know-how, máxima racionalidade técni-
ca possível, e um mínimo de incerteza.

o design, pela sua estrutura flexível temporária e adaptável, é
a única forma possível que a organização dispõe para oferecer e~
ta rapidez oportunidade e adequação i resposta que oferecerá ao
impacto tecnológico.

Isto é hoje, de tal forma premente que, a eficiência da organi-
zaçao pode sey' medida por sua capacidade em oferecer esta res -
posta adequada, oportuna e rápida às variadas e imprevisíveis
demandas ambientais.

E é neste sentido que passaremos a examinar a terceira parte
desta dissertação, onde faremos um breve estudo sobre escolas
que focalizam os principais determinantes do design organizaci~
n a l ,
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PARTE TREs: DETERMINANTES ESTRUTURAIS I
~--'

I. AUTORES DE ABORDAGEM COMPORTAMENTAL

1. A Abordàgem de Chris Argirys {lú8)
" -'

Chris Argirys admite a inevitabilidade conflitos entre
o indivíduo e a Organização, conflito este causado pe-
la-inerente congruência entre os conceitos de auto-rea
lização de um indivíduo maturo e da Organização Formal.
Isto significa que a estrutura, liderança diretiva, r~
gulamentos e controles organizacionais são inadequados
aos indivíduos amadurecidos.

Em seu ponto de vista, os indivíduos sádios apresentam
pelo menos sete mudanças fundamentais em sua personali
dade entre a imaturidade e maturidade, mudanças estas
desenvolvidas "continuum" que geralmente vai de:

1. Estado inativo ao estado ativo
2. Papel dependente a Papel Independente
3. Posição subordinadà a Posição superior (ou pelo me

nos igual).
4. Perspectiva de curto a longo prazo.
5. Interesses por assuntos superficiais a assuntos pr~

fundos.
6. Capacidade de realizar pequenas coisas à capacidade

de realizar grandes coisas.
7. Papéis sem responsabilidade a Papéis de responsabi-

lidades.

(LjJ3)Personalidade e Organização: O conflito entre o indivíduo e o
sistema - Chris Argyris - EJ. Renes - 1968.
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Estas tendências nao incluem a personalidade e normas
culturais que muitas vezes impedem que o indivíduo atin
ja o grau máximo de maturidade.

As organizaç6es tendem a requerer liderançA diretiva ,
controles e regulamentos, os quais inibem o desempenho

..
individual espontâneo, a criatividade e inovação. As-

.sim, acentuam-se os conflitos potenciais em reais en~
tre a personalidade matura dos indivíduos e as exigên-
cias da Organização Formal.

As exigências da Organização Formal feitas a seus com-
ponentes são incongruentes com as necessidades dos in-
divíduos, gerando, por isto, frustraç6es, malogro e
conflito.

De um modo geral, estas frustraç6es e conflitos devem
diminuir na medida em que os indivíduos sobem na esca-
la hierárquica ou na medida em que têm menos maturida-
de. Entre as prováveis reaç6es dos indivíduos a esta
inadaptação, as principais atitudes comumente encontra
das são:

a. Deixar a organização ou subir hierarquicamente.
b. Usar mecanismos de defesa que deformem seu mundo.
c. Tornar-se apático e desinteressado (menor produção,

sonegação, não atingindo as estimativas).
d. Criar grupos informais que contrabalancem as causas

do conflito entre o poder formal da organização e
especial~zação de ~eu trabalho.

e. Poder aumentar, em sua mente, o valor e importância
do dinheiro e segurança no trabalho para reduzir a
importância dos fatores como compensaçao.
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A empresa, regra geral, retira das tarefas todo senti-

responsabilidade, sem possibilidades de manifestar au-
toconfiança e independência, exigindo um mínimo de ca-
pacidade de quem as desempenha. A centralização de de-
cisões recai normalmente sobre apenas um supervisor.

A partir daí, o empregado perde o interesse pelo trab~
lho (orgulho pessoal da realização de algo importante),
passando a demonstrar indiferença pela qualidade da
tarefa que apresenta. Atrás desta indiferença, porem ,
existe humilhação, passividade hostil, redução da pro-
dução, criando, em pouco tempo, um abismo entre ele e
seus superiores.

Este ~onflito, descrito por Artyris, nao e a única bar
reira entre os objetivos individuais e organizacionais.
As tendências atuais enfatizam maior mobilidade e indi
vidualidade afrouxando os laços entre indivíduo e org~
nização em virtude da propensão que há entre os profi~
sionais a dar primazia à ética de sua profissão e aos
seus conhecimentos sobre as necessidades específicas
da organização.

Em resumo, Argyris deixa claro que: (169)

* Não é impossível a integração das necessidades indi-
viduais aos requisitos da organização.

* As organizações mais produtivas são as que têm gran-
de vi n teg ra ç âo .

(169) Chris Argyris, "Individual Actualizations in Complex Organiz~
tion" in Mental Hygiene, v. 44, 1960 (p. 177).
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* As organizações podem contribuir para o desenvolvimen
to do potencial do individuo, ao inv~s de reprimi-lo.

Já num artigo escrito posteriormente, Argyris afirma
que cabe à empresa a maior responsabilidade pela inte-
gração entre os objetivos individuais e organizacio-

Os individuos buscam: lazer, salário, conforto, oport~
nidades de crescimento para satisfação de suas necessi
dades.

·A empresa procura: Capital, equipamento, edifícios, p~
tencial humano, lucratividade e principalmente oportu-
nidades para ajustar-se às constantes mudanças do am-
biente. Entre as necessidades da empresa estão, prior!
tariamente, as necessidades do elemento humano por ser
ele o recurso indispensável, com possibilidades de de-
senvolvimento e de aumento infinito de sua competência.

Nova abordagem do autor (1975) (171), já sao apresent!
das as prováveis causas do aparecimento de inad~quação
entre as necessidades individuais e as demandas organ!'
zacionais, al~m de casos em que o indivíduo não deseja
o êxito psicológico que a organização lhe oferece.Tais
fatos têm, inevitavelmente, conseqUências nefastas ,

a

organização.

Em suas obras mais recentes (172), Argyris salienta que
não há muita variação de comportamento das pessoas den

(170)
(171)
(172)

C. Argyris: Interpersonal Competence and Organizational
Effectiveness - Homewood 111 - The Dorsey Press - 1962.
C. Argyris: A Integração Indivíduo-Organização - Ed. Atlas -
1975 (p. 62).
C. Argyris: Behind the front page-San Francisco, Cal. Jossey-
Bass Pub. 1974.
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tro de uma organização em virtude de várias razoes co-
mo:

1. Desde cedo, as pessoas recebem educação no sentido
de enfatizar certos valores enquanto elas estão re-
sovendo problemas ou tomando e implementando deci-
sões. Estes valores são :

a. Dar ênfase ao cumprimento da tarefa
b. Focalizar-se na racionalidade (sem ênfase senti-

mental
c. Controlar pessoas através de prêmios e punições
d. Esperar lealdade aos objetivos organiza~ionais

por parte dos indivíduos que detém o poder.

2 • As pessoas tendem a expressar o comportamento acei
to quando elas se comportam, em situações reais, co-
mo se estivessem jogando dentro de regras pré-esta-
belecidas.

3. Há recompensas pelo comportamento dentro dos limites
impostos pela organização em dois aspectos:

a. Compreensão dos demais e possíveis ações
b. Recompensas da Alta Administração se as ações fo

rem bem sucedidas.

4. Os indivíduos, principalmente os executivos,não têm
competência para comportarem-se de maneira diferen-
te dos padrões estabelecidos. Embora as pessoas se-
jam diferentes, unicas e individualizadas, ao se
reunirem em grupos para executarem uma tarefa, aju~
tam-se aos padrões limitados de comportamento, "im-
po?tos" pelos grupos.
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as necessidades dos indivíduos e as organizações.

o Indivíduo: traz para a organização seus conheci-
méntos e técnicas, além da capacidade para apren-
der e alto grau de desempenho.

A Organização: impõe ao ind~víduo responsabilidades
(definidas ou não), como um desafio, ora dentro de
sua· capacidade, ora aquém, ora exigindo aprendiza-
gem a médio ou longo prazo.

-Argyris (173) propos um modelo composto para o est~
do da Teoria Organizacional, incluindo níveis psic~
lógicos e sociológicos. Ambos são· necessários e in-
cluem características próprias.

A individualidade só pode ser compreendida com o re
lacionamento ao nível social e este, exige a consi-
deração da individualidade. Seus conceitos de efi-
ciência organizac!onal, saúde mental e
se coadunam perfeitamente.

individual

CONCLUSÃO

Argyris propoe-se a provar que "a incongruênciaentre o
indivíduoe a organizaçãopode proporcionara base para um co~
tínuo desafio que, a medida em que é satisfeito, ajuda a ser

(17~ Scott & Mitchel citam que Chris Argyris. como um dos represen
tantes da "corrente humanística" da Administração não poderiã
ser esquecido na abordagem das teorias comportamentais sobre
determinantes da estrutura •

.·1
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humano a intensificarseu próprio desenvolvimentoe a criar or
ganizaçõesviáveiS e eficientes." (174)

Parece evidente a mudança de posição do autor entre
a publicação de seu 19 livro (Personality and
Organization) e o último (A Integração Indivíduo-O!
ganização), o que fica claramente exposto no prefâ-

. -cio, onde ele mostra pretender levar as organlzaçoes
ao aproveitamento total das energias e aptidões que
os seres humanos têm para oferecer-lhe. (p. 16).

Toda sua argumentação é baseada na competência indi
vidual, compromisso, responsabilidade e pleno dese~
volvimento das aptidões individuais, através de or-
ganizações ativas, viáveis e vitais

2. A Abordagem de Rensis Likert

Psicólogo e consultor americano, diretor do Instituto
de Pesquisas Sociais da Universidade de Michigan,Likert
desenvolveu inúmeras experiências, sobretudo sobre Di-
nâmica de Grupo, a fim de obter métodos que aperfeiçoa~
sem a administração oferecendo-lhe maior eficiência.

O ponto fundamental de sua abordagem está no destaque
dado aos "processos de organização de recursos e ativi-
dades humanas", de modo a possibilitar a obtenção do m~
ximo rendimento tão desejado pelas organizações.~75)

Likert enfatiza a necessidade de habilidosa aplicação

(174) Scott & Mitchell: Organizational Theory a Structural and
Behavioral Analysis (pago" 15)0

U75) Rensis Likert": Novos Padrões de Administrção o Livraria Pionei
ra - 1971.
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das formas sociais de administração e da adequação da
~"r administração de recursos humanos no sentido de ofere-

cer aos indivíduos maior liberdade e iniciativa, coereg
tes com os novos padrões culturais por eles apresenta-
dos ..

Considera a administração como um processo relativo
sem normas específicas para situações' previstas e
terminadas. A eficiência ou alcance de resultados

de-
-so

será obtida pelo esforço conjunto de "administrador e

empresa":

* Ao administrador caberá a adaptação às pessoas, boa
comunicação e sensibilidade para adaptar normas e di
retrizes genéricas às situações especificas com que
lida "

* À empresa caberá a criação e manutenção de atmosfe-
ra que estimule a consideração dos valores e aspira-
ções individuais, através do bom relacionamento en-
tre- chefia e subordinados,

A fim de melhor esclarecermos a importância da obra de
Likert para a abordagem comportamental no estudo das
determinantes da estrutura, focalizaremos três dos
principais aspectos por ele estudados no decorrer de
suas investigações:

A. Os tipos de Sup~rvisão e sua 'importância
B. Análise da "Interação e Influência" (Relações entre

Organização e Indivíduos
C. Sistemas de Organização: Perfil Organizacional
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-!'"

-* Esclarecemos que o autor pretende demonstrar que a ana
lise dos estilos de gerência, atitudes e motivações do
pessoal servem como verdadeiro barâmetro para indicar
a tendência a aumentar ou diminuir a capacidade produ-
tiva dos recursos humanos de uma organização.

A. OS TIPOS DE SUPERVISÃO:

Likert propoe dois tipos de supervisão distintas:

a. Supervisores "orientados-para-o-trabalho":

Tendem a tolher o desempenho dos subordinados, res-
tringindo suas atividades a ocupações padronizadas
e cíclicas, dentro de padrões científicos: Há níti-
da tendência ã subdivisão de tarefas (fragmentação
do trabalho), seleção de pessoas, treinam~nto e ou-
tfas pressoes visando a níveis de produção estima-
dos. Estes supervisores preocupam-se exclusivamente
com o trabalho a ser realizado face ã disponibilid~
de seus recursos.

Nas unidades comandadas por este tipo de supervi-
sor'es , o nível de produção é freqUentemente baixo
e "os supervisores cujas unidades produzem relat.!.
vamente pouco, tendem a concentrar seus esforços
no sentido de manter seus subordinados laboriosa-
mente restritos a um ciclo de trabalho especific~
do, dentro de normas pré-estabelecidas e a um rit
mo satisfatório por um tempo padrão."

* As empresas que aceitam este tipo de supervisão ad
mitem como responsabilidades da administração:
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* Dividir a operaçao total, decompondo-a em tare-
fas simples.

* Determinar a "melhor" maneira de implementar ca
da parte.

* Contratar pessoas com aptidões e habilidades pa
ra o desempenho de cada parte decomposta, bem
como treiná-las adequadamente.

* Usar SUPERVISÃO necessária para que estas pes-
soas desempenhem suas tarefas pelos processos
especificados (Ex.: uso de cronômetria).

* Empregar incentivos individuais ou em grupo(pr~
mios, competições,

b. Supervisores "orientados-para-o-empregado"

Tendem a preocupar-se com aspectos humanos dos pr9.
blemas de seus subordinados, mantendo uma espécie
de equipe de trabalho que realmente participa da t9.
mada de decisões: Nota-se que, embora tendo em con-
ta o desempenho esperado, há p reocupaç ao com os se-
res humanos e nio apenas com o trabalho, bem como
sao orientados mais no sentido das metas do que dos
métodos a serem usados.

CONCLUSOES DE LIKERT:

Após as experiências, as conclusões mais evidentes
de seu trabalho foram:

1. Departamentosde baixa eficiência sao orientados por super-
visores "orientados-para-o-trabalho"em virtude de seus com
portamentos provocarem atitudes desfavoráveispara com o
trabalho e para com os superiores.
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2. Atitudes desfavoráveis mais freqUentes: Mobilidade no empr~
go, desperdicios, reclamações sociais, questões trabalhis -
tas e redução do ritmo de trabalho.

3. Pressão exagerada para obter melhor desempenho abaixa o ní-
vel de confiança e fé no supervisor, bem como diminui a qU8!!
tidade produzida.

4. O conflito entre supervisores e subordinados estão sempre
relacionados ã baixa produtividade e, quanto maior a sensa-

"ção de conflito, menor será a produtividade.

B. ANÁLISE DAS RELAÇOES ORGANIZAÇÃO-INDIVfDUO: (Interação
e Influência

Para -Li ke r t , "sistema de interação e .influência é o estado de
funcionamento dos empregados que reflete o comportamento humano
na organização e pode ser perfeitamente mensurável objetivamente
através de testes, entrevistas, observação sistemática e questio-
nários - técnicas que permitirão ã organização urna tornada de deci
são com base em fatos reais e urna avaliação do comportamento dos
empregados". Emprega para is to:

VARIÁVEIS ADMINIST. VARIÁVEis COMPORTAIv1ENTAIE VARIÁVEIS RESULTAN
OU CAUSAIS OU INTERVENIENTES TES--
Estrut.Organizacional

~

Atitudes Produtividades
Estratégias de Admin. Lealdades ~ Lucros
Tecnologia usada Capacidades
Controle Comunicações Custos

~
políticas .- Motivações
Liderança Interação afetiva

Tom.de Decisão
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1. Variiveis Intervenientes: depende~ das variiveis e
influem nas resultantes, isto é, as variiveis cau-
sais provocam estímulos sobre os indivíduos
(variiveis intervenientes) e criam respostas (vari~
veis resultantes).

A falha de muitas organizaç6es é o cilculo das varii
veis de "Resultada sem levar em consideração as in-o
tervenien tes, isto é, para conse gu í rem p romoç ôes ,
apresentam apenas resultados de produtividade, dei-
xando aos sucessores o encargo de problemas graves
referentes às variiveis intervenientes ou comporta-
mentais.

2. VARIÁVEIS ADMINISTRATIVAS ECOMPORTAMENTAIS QUE PO-
DEM SER AVALIADAS OBJETIVAMENTE

Grau de lealdade dos empregados para com a organi
zaçoes

- Nível de motivação dos empregados
Grau de favorecimento dos objetivos organizacio -
nais pelas metas individuais ou grupal

- Grau de confiança entre níveis hierirquicos e ireas
de atividades.
Grau de informação dos supervisores sobre expecta-
tivas, problemas, reaç6es obsticulos e fracassos
dos subordinados.

- Eficiciado processo de adequação

C. PERFIS ORGANIZACIONAIS (SI:,Ti3MA.SDE ORGANIZAÇÃO) ( 176)

Numa obra posterior (177), Likert tenta definir as ca
(176) Rensls Likert: A Organlzaçao Humana - Ed. Atlas - 1975.
(177) Publicado o oxiginal: The Human Organization: Its Management

and Value McGraw-Hill - N. York - 1967.



- Favorece incentivos monetários: Estímulo do ego
aspirações, status etc.

-as
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racterísticas organizacionais com 'validade empírica, a
fim de elaborar um sistema que combatesse a crescente
invasão de consultores em comportamento organizacional.
Empregou tomada de decisões, motivação, liderança, es-
tabelecimento de metas, estrutura organizacional etc.
e apresentou quatro sistemas.

SISTEMA UM: AUTORITÁRIO EXPLORADOR

- B um sistema autoritário:- um só homem comandando au
tocraticamente
Há especialização discreta e motivação por coerçao e
medo

- Há controle rígido das atividades: só a alta Cúpula
pode tomar decisões

- Falta de comunicações laterais, causando sua deturp!
çao e, muitas vezes, ausência das mesmas.
Enfase em punições e recompensas: Temores, insatisfa
ção, hostilidade e desconfiança

SISTEMA DOIS: AUTORITÁRIO PATERNALISTA: (Benévolo)

- Decisões são tomadas nas Altas Esferas e tarefas de-
legadas a níveis mais baixos.
Confiança condescendente (escravo-senhor): A Motiva-
ção não é baseada no temor (como no sistema) mas há
castigos ocasionais.

Falta de interação humana
- Decisões descentralizadas eventuais baseadas em roti

nas-pré-estabelecidas



ra fixação das metas. Só há interferência da
administração em casos de emergência.

alta

• 259 •

* Nestes sistemas, há tendência a formação de grupos in
formais paralelos que ameaçam os interesses e objeti

•
vos da organização.

SISTEMA TREs: CONSULTIVO (Participativo)

- Apenas a política Geral é definida pelos altos esca
lões. As decisões de ações são delegadas e as opi-
niões dos grupos são consideradas.

- Principais motivações: Incentivos monetários, estímu
los do ego, promoçoes e oportunidades de encarreira-
mento.

..
- Ambiente de confiança relativa: Interação humana mo-

derada, pouco envolvimento pessoal, alguma abertura
quanto às diretrizes e algumas possibilidades de pa!
ticipação em decisões sobre a organização.

SISTEMA QUATRO: PARTICIPAÇÃO POR GRUPOS

- Decisões em equipe, coordenadas pela organização pa-

- Grande interdependência: Informações fluem em todos
os sentidos

- Motivação intrínseca: Base na teoria Y de McGregor ,
num modelo integrativo entre indivíduo e organização.

- Ambiente: Confiança mútua, com relações interpessoais
ativas. Há liberdade dos subordinados para inovar, s~
gerir, participar e envolver-se totalmente. Em todos
os níveis percebe-se o sentimento de responsabilidade
pela organização.
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Decorrências do Sis temas 1, 2 e 4: o. 78 )

Se o administrador age
I

SISTEMAS 1 a 4
Pressão Hierárquica direta
busca de resultados concre
tos, concursos, disputas
pessoais etc.

1

segundo

"SISTEMA 4

Relacionamento de apoio
Supervisão "grupal"
outros princípios
sistema 4

do

Sua organização exibirá:
- "

Menor lealdade grupal
menor desempenho
menor cooperaçao (conflito
Menor auxílio a colegas
Revoltas as pressões inju~
tas
Atitudes não favoráveis ao

a drn i.nist rz dor
Me no r motivação para prod!:!·
diz

I

Maior lealdade grupal
Metas de desempenho mais
latas
Maior cooperaçao
Maior auxílio a colegas- -Pouca revolta as pressoes
Atitudes favoráveis ao
adminstrador
Maior motivação para pro-
duzir

.' Sua organização alcançará:

Menor volume de produções
Custos de Produção mais
altos
Pior qualidade de artigos
Menor remuneração aos em-
pregad06

Maior volume de produções
Custos de Produção mais
baixos
Melhor qualidade de arti-
gos maior remuneração aos
empregados

* CONCLUSOES FINAIS SOBRE O TRABALHO DE LIDERT:
1. Em geral, quando os gerentes analisam suas próprias uni

dades, descrevem o comportamento referente ao Sistema 3

(178) Likert: New Patterns in Sales Management, Ann Arbor, Mich
University - 1962.



Grupos: Superior mais Subordinados -- Estrutura
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ou 4, porém, quando criticam unidades por baixa produ-
ção, empregam o sistemal.

2. SISTEMA 1:

- Maior possibilidade de inefic{~ncia e de crises fi-
nanceiras

- Desvantagens a longo-prazo e vantagens mínimas a cur
to-prazo

- Por ser coercitivo e de menor custo (daí os resulta-
dos a curto-prazo)

3. SISTEMAS 1 e 2

- Emprego de Estruturas tradicionais
- Forma individual de administração
- Interação Homem-Homem (Diretamente Superior - Subor-

dinado)

4. SISTEMA 4:
Alta produtividade

- Grandes possibilidades de obter: Alta rentabilidade
Boas relações de
Trabalho

- Maior rentabilidade
A mudança para o sistema 4 for rápida, nao ocasioan-
do aumento de capital e permitindo aumento lento da
rentabilidade.

firme, flexível e responsável, mantendo seriamente o
espírito de equipe.
Estrutura Grupal Superposta: - Elos de vinculação s~
perposta "são grupos vinculados ao resto da organiz~
ção através de membros que pertencem a mais de·um gr~
porre



de pessoal de cada indivíduo, no que se refere as
necessidades, desejos e valores.

suas
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- Envolvimento em decis~es: Tanto pelos subordinados co
mo chefes

- Interaçio: Nio apenas homem-Hbmem, mas tamb6m subor-
dinado-Chefe

PRINC!PIOS BÁSICOS EM QUE SE APOIA O SISTEMA 4 (PARTICIPA-
TIVO GRUPAL)

1. * Evitar recompensas e ameaças, usando'técnicas de motivaçio
mais modernas.

Para isto, e necessário desenvolver o respeito e dignida-

* Montar uma organizaçio com base na competência t6cnica mas
que seja formada por grupos entrelaçados e motivados a aI
cançarem os objetivos da organizaçio.

* Clara posiçio da Administraçio na adoçio de metas de alto
desempenho tanto para si mesma como para os empregados.

Esta ambiciosa meta de eficiência e produtividade pode ser
alcançada mais facilmente se o sistema administrativo usa
do satisfizer os desejos dos indivíduos.
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11. ESCOLAS QUE PRIVILEGIAM A TECNOLOGIA COMO DETERMINANTE

DA ESTRUTURA

No desenvolvimento do presente trabalho, torna-se mister

r'l
I

f~
fi
'I

a apresentação de algumas abordagens que colocam a tecno-
logia como um dos determinantes da estrutura organizacio-
nal. Esta apresentação tem a finalidade não apenas de

ri

enriquecer, com ilustrações diferentes, a colocação da
tecnologia dentro do aparato organiz~cional, como tamb~m
de repassar alguns conceitos importantes na discussão do
problema (179).

l~ A ABORDAGEM DO GRUPO DE ASTON AO ESTUDO DAS ORGANIZA-

fi
ri No início da d~cada de 60, um grupo de pesquisadores

da Universidade de Aston, Birminghan, na Inglaterra,

fI
desenvolveu um estudo empírico sobre as dimensões das

FI
estruturas organizacionais em 52 organizações da re-
gião de Birminghan (180).

FI No trabalho citado, foram consideradas três grandffic~
tegorias de análise (181):

fi)

rI
\

ri]
!rll

1. Níveis de análise organizacional:
- Estrutura e funcionamento
- Composição dos grupos

Personalidade individual

fi
(179) Estrutura e Tecnologia: Contribuição Britânica: Fernando Pres

tes Motta - PAE - Jan.jFen. 76 (pg. 7 a 16).
(180) D.S.Pugh, D.J.Hickson, C.R. Hinings, K.M. MacDonald, C.Turner,

and T. Lupton, "A Conceptual Scheme for Organizational .
Analysis", Administrative Science Quarterly, Vol. 8, N9. 3 ,
december 1963, ps. 301-307.

(181) Derek Pugh, "The 'Aston' Approach to the Study of Organizations,
in Geert Hofstede and Sami Kasse (eds.), European
Contributions to Organizational Theory, Amesterdam Van Gorcum,
1976 .I~

.:n



2. Pressupostos aceitos pelo grupo de Aston:

a. A natureza das organizações e afetada por seus ob-
jetivos e ambientes.

b. Existe uma relação entre comportamento de trabalho
egrupal ou individual) e as características organi
zacionais onde tal comportamento ocorre.

c. Pode haver algum relacionamento entre estabilidade
e mudança e um quadro de referências com variáveis
significativas, A respeito dos níveis de análise or
ganizacional, o grupo de Aston preocupa-se em gen~
ralizar e desenevolver um estudo da organização do
trabalho e comportamento organizacional considera~
do a interdependência de três aSpectos conceitual-
mente distintos, como a estrutura e funcionamento

• 264 •

2. Análise da estrutura organizacional através de seis
dimensões

- Especialização
- Estandartização

Formalização
- Centralização de autoridade
- Configuração organizacional
- Flexibilidade

3. Análise do ambiente organizacional através das va
riáveis do contexto:

- Tamanho
- Tecnologia
- Dependência
- Localização
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organizacionais, composição e interação grupal e a
personalidade e comportamento individual.

Quanto ã análise da estrutura organizacional, o
problema central foi a escolha das variáveis a se-
rem utilizadas.

As seis cimensões primárias consideradas como bási
cas para a compreensão da estrutura organizacional
foram as seguintes: (18~

1. Especialização ou divisão do trabalho, para me
dir o grau em que o trabalho está dividido na
organização;

2. Estandartização de procedimentos e funções, p~
ra medir o grau em que os fluxos, as rotinas e
procedimentos são padronizadamente estabeleci -
dos, bem como as decisões sobre a seleção e
oromoçao do pessoal;

3. ~ormalização, em termos de especificações es-
cri tas sobre como deverão ser realizadas as ati
vidades, para medir o grau em que as regras,pr~
cedimentos e instruções são codificados em ma-
nuais e em outros documentos formais.

4. Centralização de autoridade, para medir o grau
em-~ue a autoridade para a tomada de decisões ~
localizada em um nível elevado e central da ad-

.' ministração de linha;

(182) D.S.Pugn, D.J.Hickson, C.R.Hinings, and C.Turner, "Dimensions
of Organization Structure", Administrative Science Quarterly,
Vol. 13, N9. 1, june 1968, ps. 65-105.



zados, os procedimentos para o desempenho dess~s - .pape1s
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5. Configur~çio ou forma organizacional, em termos
de suas áreas de controle, divisio de tarefas,
etc.

6. Flexibilidade ou quantidade, velocidade e acele
raçao da taxa de mudança.

A partir dessa linha de orientaçio, Pugh, Hickson e
Hinings (183) procuram classificar as organizações de
acordo com as características estruturais através de
três dimensões da burocracia, a saber:

1. Estruturaçio das Atividades: composta pela combinaçio
das três dimensões já examinadas: a e~pecializaçio, a
estandartização e a formalizaçio,em virtude dos pesqui
sadores terem veriricado que essas três primeiras di-
mensoes tendem a covariar, isto é, a aumentar ou dimi
nuir juntas, indicando quando consideradas conjunta -
mente, o grau em que as atividades organizacionais sio
estruturadas.

Denominamos "Estrutura'Çio de Atividades" sua combinaçio,
Organizações caracterizadas por elevada Estruturaçio de
Atividades, terio o comportamento de seus participantes
dirigidos pelas especificações de seus papéis especial i-•

1I
1I
1I (183 )

1;1

~l

sao estandartizados, existindo elevada formalizaçio nes
ses procedimentos. Foi constatado que, ã medida que as
organizações crescem em tamanho ao longo do tempo, elas
se tornam mais estruturadas, sendo que este crescimento
esta relacionado com o desenvolvimento econômico geral.

D.S.Pugh, D.J.Hickson, and C.R.Hinings, "An Empirical Taxonomy
of Work Organizations", Administrative Science Quarterly, Vol.
14, N9. 1, march 1969, ps. 115-126.



I

I
ÍI
~

I
I
I
I

~

~", CONTEXTO

* Tamanho

* Tecnologia
* Dependência
* Localização
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* EstrUturação de ativida
des: -
* Especialização
* Estandartização
* fonnalização

* Concentração de autori-
dade:
* Centralização da auto

ridade
* Controle de linha no

fluxo de trabalho

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL
* Comportamento inovativo
* Padrões de irtteração
* Conflito interpessoal
* Etc.

DESEMPENHO
* Produtividade
* Lucratividade
* Adaptabilidad
* Mlral
* Reputação

Um Esquema do Funcionamento Organizacional (18~

2. A Concentração de Autoridade: ou centralização da au
toridade nos níveis mais elevados da hierarquia e o
controle das unidades fora da organização. Esta dimen
sao está ligada a fatores históricos e às condições
sob as quais a organização opera: Uma organização que
apresenta elevado desenvolvimento desta dimensão terá
como principais características:
* Padronização das decisões, sejam ou nao de topo,

(184) Derek Pugh and Diana Pheysey, "A Comparative Administration
Model", in Anant R. Negandhi (ed.), Modern Organizational
Theory: Contextual, Environmental, and Socio-Cultural Varia-
bles, The Kent State University Press, 1973, p. 36.
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I
vidades

I * Padronização das atividades empregatícias e nas ati

* Padronização do fluxo de trabalho

3. O controle de linha no fluxo de trabalho: trata do
grau em que o controle é exercido por pessoal de li-
nha em oposição ao controle por meio de procedimentos
impessoais: Esta dimensão de controle move-se dentro
de um "continuum" que vai do controle de linha (con -
trole exercido pelo mesmo pessoal do fluxo de trabalho
e seus subordinados) até o controle impessoal e forma
lizado.

À medida que a tecnologia se desenvolve, o sistema de
controle se converte, cada vez mais, em procedimentos
ditados pela padronização e pe~os novos especialistas
que delineiam estes procedimentos, tornando-se grada-
tivamente impessoal e formalizado. Assim, em uma org~
nização que apresente esta dimensão muito desenvolvi-
da, o controle hierárquico operacional predominará so
bre o controle meramente pessoal.

Aplicando as três bases de classificação às organiza-
çoes pesquisadas, os autores sugerem a seguinte taxo-
nomia ou tipologia organizacional tridimensional(18S)'

1. Burocracia total: caracterizada por forte estrutu-
raçao de atividades e elevada concentração de aut~
ridade ao lado de alto grau de dependência, baixa
integração da tecnologia no fluxo de trabalho, el~

I
I

/

-'

I
I

I (185) D.S.Pugh, D.J.Hickson, and C.R.Hinings, "An Empirical Taxonomy
of Work Organizations", op. cito
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vado nível de estandartizaçio de procedimentos pa-
ra seleçio e promoçao de pessoal e formalização na
definiçio de funções.

2. Burocracia total nascente: aprçsenta as mesmas ca-
racterísticas do tipo anterior, mas em grau menos
pronunciado.

3. Burocracia de fluxo de trabalho: caracterizada por
muita estruturação de atividades, combinada com
pouca ênfase nos fatores estruturais restantes.
Existe aplicaçio de mecanismos impessoais através
de muita formalizaçio de registro de desempenho de
cargos, elevado percentual de pessoal e de operá -
rios nio pertencentes ao fluxo de trabalho típico
da organização e muita integraçio do fluxo de tra-
balho.

4. Burocracia nascente de fluxo de trabalho: apresen-
ta as mesmas características do tipo anterior, mas
com um grau menos pronunciado, sendp consideravel-
mente menores 'em tamanho.

5. Burocracia de pré-fluxo de trabalho: apresenta po~
ca estruturaçio das atividades, porém se caracteri
za por um padrio típico de burocracia de fluxo de
trabalho na autoridade dispersa e no controle de
linha impessoal.

6. Organizações implicitamente estruturadas: apresen-
tam baixa estruturação de atividades, autoridade
dispersa e elevado controle de linha. Existe uma
estrutura mínima e quase nada no que se refere -a
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1 autoridade, que e dispersada. Não há regulamentação
explícita.~.

7. Burocracia de pessoal: apresenta pouca estruturação
e elevado controle de linha, com muita concentração
de autoridade. Essa centralização recai geralmente

FI
sobre um comit~ superior e ~xterno i unidade. Na
maioria das vezes, este tipo de organização nao
estrutura diariamente as suas aiividades. Por~m,no
que se refere i padronização dos procedimentos das
atividades empregatícias exige um sistema de recru
tamento centralizado, seleção, disciplina, propag~
ção de procedimentos etc. O nome burocracia de pe~
soal deve-se ao fato de estar .s emp re relacionada
ao empregado.

Essa taxonomia pode ser demonstrada através do gráfico abaixo:

AUTORIDADE
CONCENTRADA

ri

CONTROLE
'r----t-....::....------.::."r-----=~ lM.PESSOAL

Burocracia Burocracia
I
I
I
I---1.,.

<,
total total

nascente
.••.....•

Burocracia
nascente,

do
fluxo de
trabalho

Burocracia
do

'·fluxo de
trabalho",

Burocracia
pré-fluxo

de trabalho

SEM ESTRUTURAR _-_ ESTRUTURADA

Tipologia Tridimensional das Organizaç6es (18~

(186) D. S. Pugh, D.J. Hickson, and C.R. Hinings, "An Empirical
Taxonomy of Work Organizations", Administrative Science
Quarterly, Vol. 14, N9. 1, march 1969, p. 123.

I
I-
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Quanto à análise do ambiente organizacional, Pugh identi
fica as principais dimensões para esta medida, a saber:

( 187)

1. Origem e história da organização: experiência quanto
às mudanças etc.

2. Controle: seja concentrado ou disperso.

3. Tamanho: caracterizado pelo númerp de empregados, po-
sição no mercado etc.

4. Organograma: natureza e disposição dos bens e servi -
ços.

5. Tecnologia: o grau de integração alcançado no proces-
so de trabalho da organização.

6. Localização: quantidade de locais de operaçao geogra-
ficamente dispersos.

7. Dependência: a extensão em que uma organização depen-
de clientes, fornecedores ou qualquer outro grupo ex-
terno.

Pugh, salienta, contudo o papel da tecnologia e da
dependência, dentre as dimensões apontadas. A tecnol~
gi a. é concei tuada "como a seqUência das técnicas físi
cas usadas sobre o fluxo de trabalho da organização ,
mesmo se as técnicas físicas envolvam apenas caneta ,
tinta e papel. O conceito cobre ambos os padrões de
operações e o equipamento utilizado, e todas as esca-
las desenvolvidas são aplicáveis às organizações de

(187) Derek Pygh, "The 'Aston' Approach to the Study of Organiza-
tions", op. cito
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serviço bem como às organizações manufatureiras" (188)'
A te~nologia está relacionada com a integração do fl~
xo de trabalho. Os autores consideram a tecnologia c~
mo um dos mais importantes determinantes da estrutura
e funcionamento organizacional., mesmo salientando que
poucos estudos tenham sido feitos sobre sua efetiva
influência sobre as organizações.

Crítica a pesquisa e conclusões do Grupo de Aston:

Muitas têm sido as críticas feitas aos estudos do gr~
po de Aston, principalmente no que se refere a metodo
logia e às medidas adotadas. E interessante, entretan
to, lembrar que resultados de outros estudos baseados
nas mesmas medidas ou em outras medidas conduziram a
conclusões discordantes, como e o caso do estudo rea-
lizado por Child (189) que, parti~do da reconceituação
do trabalho de Aston, com as mesmas medidas, chega a
conclusões totalmente diversas. -Também certos soció-
logos americanos questionam severamente os resultados
das pesquisas do grupo de Aston argumentando que os
dados coletados em suas pesquisas podem ser perfeita-
mente utilizados para suportar um número de modelos
em que a tecnologia afeta a estrutura organizacional
e vice-versa, isto é, em que a estrutura organizacio-
nal afeta a tecnologia empregada (190).

D.S.Pugh, D.J.Hickson, C.R.Hinings, and C.Turner, "The Context
of Organization Structures", in Heydebrand (ed.), ps. 62-93.
John Child and Roger Mansfield, "Technology, Size and Organi-
zation Structure", Sociology, Vol. 6, 1972, ps. 369-393 .
H.E.Aldrich, "Technology and Organization Structure: A
Reexamination of the Findings of the Aston Group", Administra
tive Science Quarterly, Vol. 17, 1972, ps. 26-43.

(188 )
(189 )

090 )
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John L. Kmetz (19V apresenta algumas críticas aos es

ri
11

tudos de Aston, a saber:

1. E teoricamente questionável a medida de variáveis
corno tecnologia e strutura ao nível de organizações
agregadas. Quando essas organizações são complexas,ri
é inegável que suas estruturas internas apresentam
elevada diferenciação, o que invalidaria de imedia
to qualquer conclusão obtida através de grupos de

rorganizações. Kmetz afirma, lembrando Lawerence e!

I Lorsch (1967) e Woodward (1965, 1970), que a dife-
renciação da org~nização é conseqUência normal de

11 sua interação com o ambiente e os objetivos sao
também derivados desse ambiente, o que torna difí-
cil, teórica ou operacionalmente, apoiar as medidas

I

fi
fi

estruturais adotadas pelo grupo de Aston. Para
Kmetz, o método e as medidas apropriados para as
finalidades pretendidas seriam obtidas pela focali
zação de unidades funcionais ou departamentos den-
tro das próprias organizações.

11 2. O sentido dado à tecnologia corno medida, pelo gru-
po de Aston, também é questionável. Para este, a
tecnologia pode teoricamente ser comparada à meca-
nização. A tecnologia é utilizada, com igual senti

I
I
I
I
I--
I

do, tanto para testar unidades de produção direta-
mente ligadas ã mecanização corno para organizações
de serviços ou departamentos não mecanizados, ou
atnda em cargos puramente administrativos.

(191) John L. Kmetz, liA CrItIque of the Aston Studies and Results
with a New Measure of Technology", Organization and Adminis
trative Sciences, Vol. 8, N9s. 2 and 3, Summer-Fall, 1977 :
ps. 123-143.

I
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Kme tz define a tecnologia "como um conhecimento pa.!:.
ticular exigido para o desempenho de tarefas espe-
cíficas: para um grande número de processos indus-
triais, é exigido um conjunto de conhecimentos pa-
ra o desempenho das tarefas ao nível da organiza -
çao. Este conhecimento pode ser parcialmente oper~
cionalizado através da mecanização, porém não é de
tcrministicamcntc rcl:lcionado com a mecanização"
(192). Alguns carros podem ser totalmente manufatu
rados, outros parcialmente manufaturados, outros
ainda totalmente produzidos pela mecanização: tra-
ta-se de uma opção, sobretudo de custo operacional.
Daí a conclusão de Kmetz de ·que a equiparação dos
conceitos de tecnologia e mecanização é inadequada.

3. A correlação entre comportamento humano e estrutu-
ra organizacional é inconcebível, pois a literatu-
ra tem mostrado que cada comportamento não é mera
conseqUência de processos organizacionaia adotados,
mas resultam de uma enormidade de variáveis, como
as personalidades individuais, a tradição, os pa-
drões profissionais, as normas dos grupos de trab~
lho, e outros fatores igualmente importantes. Ornes
mo se pode dizer com respeito à percepção· dos mem-
bros da organização, uma vez que há enorme varia-
ção dos resultados quando medidos em diferentes un!
dades, diferentes níveis hierárquicos ou mesmo dife
rentes indivíduos.

(192) John L. Kmetz, op. cit., ps. 128-128.

I
I
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4. Existe uma enorme confusão entre variáveis e seus
relacionamentos, ora consideradas dependentes, ora
independentes, por mera questão de rotulação, como

.ocorre, por exemplo, entre tecnologia e estrutura.
Se uma dada tecnologia exige elevado grau de docu-
mentação (ex.: com~utador), ela deve ser considera
da como uma medida de tecnologia (mecanização) ou
de estrutura (formalização)? Kmetz refere-se a um
~rtigo de Gillespie e Mileti (193), no qual os au-
tores tentam resolver este problema através da de-
finição de tecnologia: "como os tipos e padrões de
a~ividades, equipamento, material e conhecimento ou
experi~ncia usados no desempenho de determinada ta
refa" (194). Esta definição mostra a dificuldade e
o cuidado com que deve ser considerado qualquer tra
balho neste campo.

5. No que se refere à amostragem, Kmetz aponta falhas
como a limitação do campo de estudo às manufaturas
e coletas de dados apenas através de executivos e
chefes de departamentos, o que faz com que os re-
sultados reflitam apenas as características de sub
unidades da organização.

6. Quanto ao método, Kmetz lembra que houve aplicação
indiscriminada de questionários ou entrevistas,sem
considerar o tipo de atividades examinadas, também
aplicados apenas em níveis mais altos das organiz~

(193) David F. Gillespie and Dennis S. Milteti; "Technology and the
Study of Organizations: An·Overview and Appraisal", Academy
of Management Review, 1977, Vol. 2, ps. 7-16.

(194) David F. Gillespie and Dennis S. Mileti; op. cit., p. 8.

I
I



• 276 •

I
1 çoes. Disto decorre novamente que os resultados r~

fletem não a medida da estrutura pretendida, mas-~-
antes, limitam-se ã autonomia, formalização depar-
tamental e desempenho de papéis.

Todavia, apesar de apresentar falhas incontestá -
veis, é evidente· que os estudos de Aston têm um

1
grande valor no desenvolvimento dos estudos compa~
rativos das organizações. Os resultados mostram a
necessidade de destacar o conhecimento tecnolôgico
da mecanização tecnolôgica para melhor entendimen-
to da crescente complexidade no inter-relacionamen
to entre as medidas adotadas para tais pesquisas.

2. O MODELO SOCIOTEcNICO DE TAVISTOCK (19~

Proposto por psicôlogos e sociólogos do Instituto de
Relações Humanas de Tavistock ~96), Londres, surgiu
em decorrência das conclusões das experiências por
eles realizadas em minas de carvão inglesas e fábricas
têxteis indianas.

I
I
I

A principal razao do aparecimento destes novos concel
tos foi atender às mudanças marcantes ocorridas no am
biente social, tecnológico e de valores culturais, as
quais exigiam um novo conceito de sistema que explica~
se adequadamente as interações entre as organizações
e sociedades e entre os membros entre si.

I (195) Maiores expoentes do ~rupo: A. K. Rice, Emery & Trist, Eric
Miller e Kingdom.

(106) Emery & Trist: Sociotechinal Systems in Management Science:
Models & Techniques, Ed.: W. Churchman & M. Verhulst - N.Y. -
1960.

I
I
I
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A. ** Concepção de Organização de EMERY & TRIST Cl97)

Este modelo concebe as organizações como sistemas aber
tos em constante interação com o ambiente, baseado nu
ma estrutura sociotécnica composta de dois sistemas:

Sistema Técnico:

a. E o·responsivel pela efici~ncia da organização e en-
volve:

TECNOLOGIA TERRITORIO TEMPO (198)

. Tarefas, sua duração e exig~~
ciasb. Este sistema engloba:

. Instalaçõs e ambiente físico
Equipamento, instrumento, uti
lidade, técnicas

c. A determinação do subsistema técnico é feita pelos re
quisitos da tarefa a ser realizada (logo variam de
uma ~rganização para outra). Ex.: Refinaria de Petr6-
leo, fibrica de autom6veis, universidades.

-d. Na maioria das vezes, o tipo de input humano necessa-
rio ã organ í zaçâo é determ inado pela tecnologia, sej a
na escolha de cientistas, engenheiros ou trabalhado -
res braçais.

e. Da mesma forma é a tecnologia o principal fator para
a determinação da estrutura organizacional e relações
entre serviços.

Embora responsável pela efici~ncia potencial da organiz~
çao, o subsistema técnico não pode ser visualizado indi-

(197) Eric Miller: Technology, Territory and Time: The internaI
differentiation of Complex Productions Sustems, in Organization
Structuring - Editado por Eric Frank-Londres-~cGraw-Hill-197l.

(198) Emery & Trist - SociotechinalSustems in Management - Screccy MJdels &
Techniques- Ed. W. Churchman & H. Verhulst - NY. - 1960.
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vidualmente: Há dentro da organização outro sistema so
cial no qual refletirá toda alteração ocorrida no siste-
ma técnico.

o grupo de Tavistock admite estreita correlação entre os
dois sistemas, no sentido de verdadeira interdependência
e influenciação mútua.

Subsistema social: E o responsável pela transformação da
eficiência potencial em real: Para tanto, deve incluir
nao apenas as exigências da Organizaçãó (Formal e Infor-
mal) na situação de trabalho, mas e principalmente, os
indivíduos, suas características e relações.

MODELO SOCIOTEcNICO DE TAVISTOCK

SUBSIS'I'EMASOCIAL·

Sob este enfoque, a organização deverá combinar adequad~
mente:



. 279 .

TECNOLOGIA: Ambiente da tarefa e suas exig~ncias mais
Equipamento

SISTEMA SOCIAL: Sistema de Relações entre os que realizam
a tarefa.

Estes dois sistemas, como ji foi dito, 'acham-se em inter
raçao mGtua e reciproca: Influenciam-se mutuamente sem
que sejam determinantes exclusivos. (199)

" B. ** MODELO DE SISTEMA ABERTO DE RICE: (200)

Concebe as organizações segundo o mo4elo de "importação-
conversão-exportação" derivado dos sistemas abertos. As-
sim, toda organização importa do meio ambiente "insumos"
necessirios a seus processos de conversa0, para então ex
portar "produtos" ou "serviços" resultantes.

- Inputs necessirios: -Informações sobre o meio ambiente
• Matéria-prima + Dinheiro e Equ i.p a

mento
Pessoas responsiveis pela "conver
são"

- Outpus normais: Atendem às demandas ambientais

- Tarefa primiria da" organização: algo que. lhe permita
sobreviver

a. Uma organização e eficiente quando considera seus 2 ti
pos de inputs:

SUBSISTEMA TEcNICO: Matéria-prima, miquinas e equipa-
mentos.

(199) Trist, Higgin, Murray & Pol1ock: Organizational Choice-
Tavistock - 1963.

(200) A. K. Rice: Productivity and Social Organizations: The
Ahmedabad Experiment Tavistock - 1958.

•
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SUBSISTEMA SOCIAL: Valores e aspirações dos "inputs
humanos"

O meio ambiente impõe restrições à matéria-prima, di-
nheiro e prefer~ncias do consumid0r. Hi, porém, res -
trições que se referem às expectativas e valores das
pessoas da organização.

As prefer~ncias, capacidade e expectativas dos empre-
gados são profundamente influenciadas pela natureza da
tarefa e estrutura da organização, isto é, envolve o
subsistema técnico (tarefa) e o subsistema social (n~
tureza das pessoas).

b. FUNDAMENTO DESTA ABORDAGEM:

* Qualquer sistema de produção exige ORGANIZAÇAO TEc-
NICA + ORGANIZAÇAO DE TRABALHO (equipamentos e pro-
cessos + pessoas que os executam).

* As demandas tecnológicas condicionam e limitam a
espécie de organização de trabalho possível, entre-
tanto, a organização de trabalho não depende apenas
da tecnologia: é influenciada por propriedades psi-
cológicas e sociais independentes.

* Toda organização tem, portanto, dupla função:
Técnica: Coordenação do trabalho + Identificação

da autoridade
Social: Relacionamento das pessoas ao trabalha-

rem juntas.

c. As empresas desenvolvem inúmeras tarefas simultaneamen
te, tais como:
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Aquisição de matérua-prima
Fabricação e distribuição dos produtos
Proporcionar emprego e preocupar-se com funcioná
rios (benefícios)
Trabalhos de Pesquisa e Desenvolvimento
Registros contábeis e pagamento de impostos etc ...

Qualquer que seja a distribuição destas tarefas prim~
rias, todas são importantes para a sobrevivência da
organização.

A tarefa primária da DIREÇÃO é manter estreita rela
-çao como ambiente de modo a alcançar o desenvolvimen-

to ótimo para a tarefa.

d. ORGANIZAÇÃO: é mero meio para alcançar um fim, o qual
se resume no desenvolvimento da tarefa primária da em
presa~ Para Rice, a estabilidade de uma empresa -so
existe se sua tarefa primária e métodos adotados forem
duradouros.

Qualquer empresa pode ser definida pelas suas relações
com o ambiente (inputs x outputs), embora estas reI.
ções ofereçam um 'amplo quadro referencial dada sua
enorme variedade.

C. ** MODELO SOCIOTEcNICO DE DO: KIGDOM (201)

Kigdom defende o ponto de vista de.que:

Quando há negociação da interação, a administração des
centraliza algumas tomadas de decisã6 dando ênfase na
definição de tarefa, criando expectativas adicionais
sobre os membros da organização.

(201) Donald Ralph Kingdon: Matrix Organization, Managing Information
Technology - Tavistock - 1973 (p. 95).
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~.,
- Levados a participar e produzir, os membros envol-

vem-se individualmente auxiliando na definição de
tarefas: -

Estas espécie de interação e participação exige ha-
bilidades dificilmente encontradas: A organização
deve treinar seus elementos individualmente para
habilidades grupais e para assumirem reiscos neces-
sários aos seus papéis.

MODELO socIorBcNICO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL KINGDON

Círculo 1. Sistema Gerencial: A administração define os obj~
tivos do Sistema Técnico em relação ao nível de tecnologia
que este apresenta.

O sistema influencia e é influenciado pelo sistema técnico.

Os objetivos econômicos sao modificados em função da tecnolo
gia e o grau de tecnologia também é modificado em função de
considerações econômicas.

Círculo 2.: Sistema Técnico: Responsáv~l pelo fluxo de infor
mações técnicas necessárias ao alcance dos objetivos.
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o sistema técnico limita e ajusta o sistema social às neces-
J"r sidades de "negociar" papéis de tarefas e ,é, por sua vez, li.

mitado pela capacidade dos membros da organização em nego-
ciar tarefas e relações de tarefas.

Círculo 3. Sistema Social: Sofre influência do sistema ge-
rencial para aumentar a participação dos membros na Tomada de
Decisõa.
Deve garantir o desenvolvimento do sistema social numa cultu
ra colaborativa porque a nao colaboração de indivíduos e/ou
grupos afetará os resultados da organização.

Por outro lado, deve aumentar o controle e direção bem como
dar maior ênfase ao desenvolvimento de habilidades comporta-
mentais; - As tarefas devem ser integradas para permitir o
alcance dos objetivos organizacionais e os processos sociotéc
nicos devem ser complementares.

Podemos ver, por este breve resumo dos pontos de vista de
" .

Kingdon que, há em sua obra, enorme influência de Taylor no
enfoque dado ao subsistemas e sua interação.

CONCLUSÃO

O grupo de Tavistock, r~presentado principalmente por Rice ,
Emery e Kingdon, reGne cientistas sociais que usam'uma abor-
dagem eminentemente clínica, de base psicanalística, profun-
damente influenciados pelos trabalhos de Kurt Lwein, Marx e
Bion.

O grupo de Tavistovk tenta mesclar a perspectiva de relações
humanas com uma visão técnica das organizações, adotando uma
definição de organização como sistemas abertos mais ampla e
dentro da visão sociotécnica.
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A concepçao de que toda organização é constituída por dois
~" subsistemas em intima interação e mútua e constante influen-

ciação: Si~tema Técnico- referente i tarefa e Social- referen
te is pessoas, leva-os a várias afirmações sobre a importân-
cia da tecnologia, a saber:

1. A tecnologia é algo mais do que simplesmente máquinas: re
fere-se aos meios padronizados de atingir um objetivo ou
resultado predeterminado.

2. A tecnologia converte comportamento espontâneo e irrefle-
tido em comportamento deliberado e racional.

3. A tecnologia procura dominar cada campo da atividade huma
na e atingir a máxima eficiência em cada um deles.

4. A moderna tecnologia pode também ser visualizada interna~
mente. Neste sentido, ela consiste de habilidades corpo -
rais e cerebrais, de procedimentos técnicos e administra-
tivos, de processos mentais conscientes ou incoscientes ,
alguns dos quais associados com julgamentos de valor que
relacionam o homem com o mundo externo que o cerca".(202)

(202) Charles R. Walker. Modern Technology and Civilizations, Nova
Yorque, McGraw-Hill Book. Co .. 1962, ps. 2-~.
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3. ABORDAGEM DE PERROW

Perrow (20~ parte do pressuposto de que todas as or-
ganizações destinam-se ã realização de algum tipo de
trabalho para o que necessita~ de t~cnicas e tecnolo-
gia. Perrow define tecnolqgia como os meios de trans-
formar mat~rias-primas (sejam humanas, simbólicas ou
materiais) em bens ou serviços desejiveis. As miqui-
nas, equipamentos e suprimentos naturalmente podem ser
considerados como componentes da tecnolqgia, porem o
mais importante componente ~ o processo pelo qual as
ma t ê r í.a s+pr í.ma s sao transformadas' em resul tados dese-
jados. A tecnologia ~, basicamente, a técnica que ha-
bilita esta transformação. Um aspecto crítico na de-
terminação das t~cnicas de transformação ~ o conheci-
mento. As miquinas e equipamentos são apenas instrumen
tos e não a tecnologia em si. A tecnologia, em senti-
do restrito, pode ser encontrada na mente de cada in-
divíduo: ela indica a competência t~cnica com que ca-
da profissional desempenha seu cargo. Cada indivíduo
recebe estímulos (ordens sinais) aos quais deve trea-
giro E uma nítida situação de estímulo e resposta. O
estímulo pode ser ampliado para uma situação mais am-
pla: a matéria-prima, a resposta (como uma consulta a
algum manual, a algum regulamento, ou ao computador)
envolve um "trabalho de pesquisa" para analisar o es-
tímulo. Hi, portanto, duas dimensões: ~ grati d~ v~ria-
bilidade dOs estímulos (muitas ou poucas situações ex
cepcionais) e O limiteat·é Onde se podem ·analisar as
atividades de pesqUisa mental (sit~ações envolvendo
problemas facilmente analisiveis ou problemas não an~

(203) Charles Perrow, "Analise Organizacional: Um Enfoque Soci.olog i
gico" , S.Paulo, Ed. Atlas, 1976.
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lisiveis) ..CQm base nestas duas dimens5es, Perrow pr~
p5e dois aspectos para analisar a tecnologia: a vAria-
bilidAde e a pj~~ura, a saber:

1. "o número de casos excepcionais encontrados no tra
lho, que e o grau de estímulos percebidos como fa-
miliares ou estranhos, (204).

2. "a natureza do processo de investigação que ê def.!
·finido pelo indi víd uo quando ocorrem as exceções".

Colocando essas duas dimensões em uma tabela de dupla
entrada, derivam-se as seguintes relações:

Variivels de Tecnologla
Natureza do processo

(Muitas regras e
soluções conhecidas)

NúmerO de exceç5esencontradasnotrabalho:
Poucas situações
excepcionais

Muitas situações
exc epci.onais

Problemas
nao analisiveis '.
Investigação
nao programivel
(Poucas regras e
soluções conhecidas)

Problemas
analisiveis
Investigação
programável

Artesanato de
moda, costura
Artesanato
(craft)
Supervisão
descentralizada

Firmas de pesquisa
e desenvolvimento

Ausência de
rotina

Supervisão flexível
I 2 e policentralizada

Firmas de
processamento
contínuo
Produção de
Rotina
Supervisão formal
e burocrata

4 3 Firmas de
protótipos e
equipo pesado
Engenharia
(Engineering)
Supervisão flexível
e centralizada

(204) Charles Perrow, "A framework for the Comparative Analysis of
Or gan i zat ion s!", American Sociological Rev iew , VoI. 32, n9• 2,
J\pril 19b7, pgs. 195-196.
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Perrow admite que a análise comparativa das organiza-
ções pode ser melhor utilizando-se a tecnologia
invés de outras variáveis, como os objetivos organiza

ao

cionais, os beneficiários principais, as estruturas
de poder etc. Assim, propõe duas dimensões para a ana
lise organizacional:

L Grau em que a matéria-prima e percebida como conhe
cida.

2. Grau em que a matéria-prima e percebida como está-
vel, podendo ser tratada de modo padronizado.

Variabilidade percebida do material
Natureza percebida Uniforme e Não uniforme e
da matéria-prima estável instável

Instituições Clínicas
Pouco socilizantes psiquiátricas
conhecida (como algumas para clientela

escolas) de alto nível
I 2

4 3
Instituições Escolas de
de ampa ro , Ensino

Bem de orientação Dirigido
conhecida vocacional

..

Variáveis de matéria-prima

Essas duas dimensões inter-relacionadas permitem uma
visualização de como a matéria-prima pode ser concei-
tualizada de um modo mais abastrato. Assim, "se a tec
nologiade uma organização move-se da Célula 2 para
alguma das outras células, ela poderá ou reduzir a va
riabilidade do material e portanto reduzir o número de
casos exc~pcionais que ocorrem ou aumentam o conheci-
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mento do material e portanto utiliza mais técnicas ana
lÍticas do que antes, ou ambos".

Agrega Pertow que "se o conhecimento técnico aumenta,
aumenta a confiabilidade dos processos de investiga -
ção, movendo-se da Célula 2 à Célula 3. Se ambas as
coisas ocorrem - e isto é a meta de muitas organiza -
çoes - move-se da Célula 2 ã Célula 4".

Baseados em trabalhos de Perrow (205) e de Litwak
(206), Hage e Aiken investigaram dezesseis fábricas
com características similares para verificar areIa -
çao existente entre a tecnologia e a estrutura organi
zacional. Com base nas respostas fornecidas pelos pa~
ticipantes dessas fábricas aos questionários, os aut~
res classificaram as organizações dentro de um "conti
nuum" tendo nos extremos as categorias de "rot í.en í ras "
e de "não rotineiras". Notaram que, apesar de que to-
das são organismos sociais, existe uma marcada dife-·
rença no grau de rotina em cada organização: "As org~
nizações com trabalho rotineiro são mais propensas a
ter uma formalização maior das funções organizacio-
nais".

4. ABORDAGEM DE THOMPSON

Thmpson. (207) salienta que a ação instrumental das or
ganizacões se fundamenta nos resultados desejados e

(205) Eugene Litwak, "Modes of Bureaucracy Which Permit Conflict" ,
American Jurnal of Sociology, Vol. 67, n9• 2, September 1961.

(206) Jerald Hage and .Michel Aiken, ·"Routine Technology, Social
Structure and Organizational Tools", Administrative Science
Quarterly, Vol. 14, n9• 3, September, 1969, pâg. 369.

(207) James D. Thompson, "Dinâmica Organizacional", p , 29.
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nas convicções sobr,e as relações de causa-e-efeito
Frente a um resultado desejado, o estado de conheci -
mento humano dita os tipos de variáveis necessárias e
a maneira de manipula-las para alcançar o resultado
Na medida em que as atividades assim ditadas pelas
convicções do homem conduzam aos resultados desejados,
pode-se falar em tecnologia ou racionalidade t~cnica.
A racionalidade t~cnica pode ser avaliada por crit~ -
rios: instrumental (que permite conduzir aos resulta-
dos desejados) e econômico (que permite alcançar os
resultados com a mínima despesa de recursos necessá -
ria).

A tecnologia instrumentalmente prefeita produziria in~
vituvelrnente o r~sultado desejado, enquanto uma tecno
logia menos perfeita promoterá um resultado altamente
provável ou mesmo possível.

Para Thompson, "a tecnologia ~ uma importantevariável para a
compreensãodas ações de empresas complexas". Thompson iden-
tifica três variáveis de tecnologias, a saber:

1. Tecnologia de elos em seqÜência:

~ baseada na interdependência serial das tarefas ne
necessária para completar um produto: o ato Z so
poderá ser executado depois de completa- com êxito
o ato Y que, por sua vez, depende do ato X e

Tecnologia de Elos em SeqUência

Produto

Tarefas Relacionadas Seriamente
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assim por diante, dentro de uma seqUência de elos en-
cadeados e interdependentes. E o casp da linha de mon
tagem da produção em massa. Aproxima-se da perfeição
instrumental quando produz um único tipo de produto p~
drão. repetitivamente e a uma taxa constante. "Um úni
co tipo de produto. significa a necessidade de uma úni
ca tecnologia e, portanto, de critérios definidos pa-
ra as escolhas de miquinas e ferramentas, construção
de dispositivos para o fluxo do trabalho, aquisição de
matérias-primas e seleção de operadores humanos. A r~
petição dos processos produtivos proporciona a expe -
riência como meio de eliminar imperfeições na tecnolo

gia; a c xp c ri cuci a pode levar n moI icac ó es do mn qui n ii

rio e proporcionar a base para uma manutenção preven-
tiva programada. A repetição significa que os movimen
tos humanos podem também ser examinados através de
treinamento e prática, reduzindo os erros e as perdas
de energia a um mínimo. E talvez neste sentido que
o movimento da administração científica prestou sua
maior contribuição".

2. Tecnologia mediadora:

Algumas organizações têm por função básica a lig~
ção de clientes que são ou desejam ser interdepen-
dentes. O banco comerclal liga os depositantes com
aqueles que tomam emprestado. A companhia de se~~
ros liga aqueles que desejam associar-se em riscos
comuns. A empresa de propaganda vende tempo ou es-
paço, ligando os veículos às demais organizações.A
c6mpanhia telef6nica liga aqueles que querem cha-
mar com os que querem ser chamados. A agência de



•!
. 29 I .

colocaç6es medeia a procura co~ a oferta do empre -
gos.

cliente O
Organização
Mediadora

cliente

Tecnologia Mediadora

A complexidade da tecnologia mediadora reside no
fato não da necessidade de ter cada atividade en-
grenada às necessidades da outra, como na tecnolo-
gia de elos em seqUência: requer elltretanto um fun
cionamento dentro das modalidades padronizadas e,
extensivamente, envolvendo clientes ou compradores
múltiplos distribuídos no tempo e no espaço.
O banco comercial precisa encontrar e agregar dep~
sitos de diversos depositantes: mas, por mais diver
sos que sejam os depositantes, a transação deve
corresponder aos .termos-padrão e a procedimentos
de escrituração e contabilização uniformes. Por
outro lado, 6 preciso tamb6m encontrar os que que-
rem tomar emprestado; mas nao importa quão variados
seus desejos ou necessidades, os empréstimos preci
sam ser feitos de acordo com critérios-padrão e a
condiç6es aplicadas de maneira uniforme ã categoria
adequada especificamente àquele que toma empresta-.
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do. Riscos desfavoráveis que recebam tratamento
preferencial prejudicam a solvência do banco. A

padronização permite â companhia de seguros defi -
nir categorias de risco, e.conseqUentemente classi
ficar seus clientes ou compradores em potencial em
categorias agregadas convenientes. "A padronização
permite o funcionamento da tecnologia mediadora p~
lo tempo e através do espaço, assegurando a cada
segmento da empresa que outros segmentos estão fun
cionando de maneiras compatíveis. E em situações
como estas que as técnicas bu~ocriticas de catego-
rização e de aplicação impessoal dos regulamentos
têm sido mais benéficas".

3. Tecnologia intensiva:

Representa a focalização de uma ampla variedade de
habilidades e especializações sobre um único clien
te. A organização emprega uma variedade de técnicas
para conseguir uma modificação em algum objeto es-
pecífico e a seleção, combinação e ordem de aplic~
ção são determinadas por ealimentação pelo próprio
objeto. O hospital representa uma espécie deste ti
po de organização, bem como a indústria de constru
-çao e a pesquisa.

Serviço~icas Especializadas

Tecnologia Intensiva
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o hospital geral ilustra bem a aplicação da tecnologia
intensiva: a qualquer momento, uma internação de emer
gência pode exigir alguma combinação de serviços die~
téticos, radiológicos, de laboratório etc., em conjuQ
to com diversas especialidades médicas. serviços far-
macêuticos, terapias ocupacionais, serviços de traba-
lho' social, serviços espirituais e religiosos. Qual
destes, e quando serão utilizados será determinado p~
la evidência do estado do paciente ou da sua resposta
ao tratamento. A tecnologia intensiva requer a aplic~
ção de parte ou de toda a disponibilidade das aptidões
potencialmente necessárias, dependendo da correta com
binação conforme exigidas pelo caso ou projeto indivi
dual. Ela conduz praticamente a uma organização do ti
po de projeto.

Em outra obra (208), Thompson, em co-participação com
Bates, procu-a mostrar como a tecnologia conduz a uma
maior complexidade da organização que a utiliza e co~
mo o tipo de tecnologia disponível para o alcance de
determinados objetivos condiciona os tipos de estrut~
ras adequadas para a organização, a formulação de sua
pOlítica administrativa global e a administração de
seus recursos.

Os autores classificam a tecnologia em dois tipos bá-
sicos:

1. Tecnologia flexível: a flexibilidade da tecnologia
refere-se à extensão em que as máquinas, o conheci

(208) James D. Thompson e Frederick L. Bates, "Technology Organization
and Administration", Ithaca, Business and Public Administration
School, Cornell University, 1969, mimeografado.
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mento t~cnico e as mat~rias-primas podem ser usa -
das para outros produtos ou serviços.

2. TecnOlog'iafixa: ê aquela que nao permite uti1iza-
çao em outros produtos ou serviços.

As influências da tecnologia - seja flexível ou fixa
- sao melhor perceptíveis quando associadas com o ti-
po 'de objetivo ou produto da organizaçio. Os autores
classificam os objetivos ou produtos em dois tipos
básicos:

1. Produto concreto: produto que pode ser descrito com
grande especificidade, medido e avaliado.

2. Produto abstrato: nio permite descrição precisa
nem identificaçio. e especificaçio notiveis.

Ambas essas classificações binárias podem ser reunidas
em ~m atipo10gia de tecnologia e objetivos ou produ-
tos que permite considerar as suas conseqUências para
a elaboração da política administrativa global de
uma organizaç50. Daí, os 4uatro tipos:

1. Tecnologia fixa e produto concreto:

As possibilidades de mudança sio muito pequenas. A
grande preocupaçio reside na possibilidade do mer-
cado vir a rejeitar ou dispensar o produto. A for-
mulação da política administrativa global procura
enfatizar a co10caçio ou distribuição do produto .
Exemplo típico: empresas da indústria de "contai -
ners".

2.'TechOl0giafixa 'e prO'dutO abastrat o :
A organizaçio ~ capaz de mudar, embora dentro dos
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limites impostos pela tecnologia fixa ou inflexí -
velo A formulação da pOlítica global procura enfa-
tizar a obtenção de suporte para a mudança. As par
tes relevantes do ambiente precisam ser influencia
das para a aceitação dos novos produtos que a org~
nização deseja oferecer. Exemplo típico: institui-
ções educacionais baseadas em conhecimentos alta -
mente especializados.

3. Tecnologia flexível e prodÜto concreto:

-As mudanças para um novo produto sao relativamente
fáceis, através, da adaptação das máquinas, conhe-
cimentos técnicos, etc. A política global procura
enfatizar a inovação, isto é, a criação constante
de produtos diferentes ou de características novas
para antigos produtos. Exemplo típico: empresas de
indústria de plásticos.

4. Tecnologia flexível e produto abstrato:

Grande adaptabilidade da organização do ambiente.A
política global enfatiza a obtenção de consenso em
relação ao produto a ser oferecido (consenso dos
clientes) e aos processos de produção (consenso dos
empregados), já que as possibilidades são muitas e
o problema maior reside na escolha entre elas.Exem
pIo típico: organizaçoes secretas ou mesmo abertas,
mas extra-oficiais.
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v~ FIXA ADAPTÁVELProduto

Concreto Colocação ou Inovação
Distribuição (plásticos)
(containers)

Abatrato Obtenção de suporte Obtenção de consen-
p/ o objetivo so quanto ao obje-
(Insti tuição educa- tivo (organizações
cional de alto nível) secretas)

Tipologia de Tecnologia - Produto de Thompson e Bates

As coações e contingência impostas por diferentes te~
nologias e diferentes produtos são importantes para
a organização e sua administração, pois em um nível
de análise mais amplo, todas as grandes organizações
apresentam problemas semelhantes. Assim, uma organiz~
ção muito identificada com uma tecnologia específica
pode perder a oportunidade de produzir determinado prQ
duto para outras. organizações dotadas de tecnologias
mai~ flexíveis, demonstrAndo a aplicabilidade do con-
ceito de "incapacidade treinada" de Veblen, ao nível
organizacional. Além disso, ã medida que uma tecnolo-
gia se torna mais especializada, a flexibilidade da
organização (em termos de passar de um produto para
outro) parece decrescer. A medida que uma tecnologia
se torna mais complica, torna-se mais difícil a entra
da de uma nova organização em terminado campo de pro-
dutos ou serviços. Tal entrada ocorre mais facilmente
nos casos em que uma organização já existente, dotada
de grandes recursos, aplica uma parte deles em um no-
vo campo, ou então, nos casos em que uma nova organi-
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zação aproveita o surgimento de uma nova tecnologia
.usufruindo sua vantagem de não estar condicionada
uma tecnologia preexistente.

Também a medida que uma tecnologia se torna mais com-
plexa, a organização que dela se utiliza passa a ter
menos controle sobre o processo tecnológico global
tornando-se menos dependente de outras organizações.
Isto, também, tende a reduzir a flexibilidade na for-
mulação de objetivos e na administração de seu recur-
sos.

A dependência crescente de especialistas, por exemplo
significa mais dependência do treinamento prévio por
outras organizações, tais como universidade e outras
instituições de treinamento especializado.

Esse treinamento especializado, requerido pelo desen-
volvimento tecnológico, aumenta, por sua vez, a hete-
rogeneidade de uma organização, exigindo um maior es-
forço de integração e coorden~ção.

Um outro elemento novo que surge da complexização te~
nológica é aproliferação de sociedades e associações
técnicas e profissionais, cada qual com seus valores
e códigos éticos próprios, provocando uma divisão de
lealdades, que, em muitos casos, se traduz em maior
ligação ã associação profissional que ã organização ,
aumentando as possibilidades de emergência de confli-
tos intra e interorganizacionais. Isto enfatiza a im-
portância de compreensão do inter-relacionamento "te~
nologia-estrutura-comportamento" na análise organiza-
cional.

a
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Thompson assinala que as "tecnologias requerem difere.!!,

-?"" ciação e integração, mas ... as organizações tem algum
controle sobre:

a) o numero de categorias
b) o padrão de interação entre os membros de diferen-

tes categorias.

Portanto, dentro de certos limites a alocação adminis
trativa determina a relativa privação experimentada
pelos membros da organização, e por este meio contro-
la o conflito potencial inarente ~as mod~rnas tecnolo
gias" (209). J\ssim, existindo categorizações, agrupa-
mentos e padrões de interação que promovam o conflito,
realocações de tarefas e de pessoas podem mitigar es-
tes conflitos ou substitui-los por novos conflitos
mais toleráveis.

5. PESQUISA DE JOAN WOODWARD E SUAS CONSEQuBNCIAS NO
DESIGN

Joan Woodward, socióloga industrial inglesa, organi -
zou uma investigação para "saber se os princípios da
organização, estabelecidos por um corpo çrescente de
teorias administrativas, se correlacionavam com o êxi
to do negócio quando pos tos em prática" (21(l ). A pes-
qu isa envolveu uma amostra de 100 firmas de diferentes
tipos de negócios, cujo tamanho oscilava de 100 a
800Q empregados, situadas em uma área geográfica do

(209) James D. Thompson, "Organizational Management of Conflict",
Administrative Science Quarterly, 4 March 196 , pág. 392.

(210) Joan Woodward, "Management and Technology", Londres, Her
Majesty's Stationery Office, 1958.
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Sul da Inglaterra. Woodward e seus pesquisadores exa-
minaram detalhadamente suas características, dando
atenção especial às práticas administrativas. Logo no
início de seu estudo, Woodward verificou que não ha-
via uma associação significativa direta entre as pra-
ticas administrativas e sua efici~ncia nos neg6cios
ou tamanho da firma Concluiu que "a suposição amplamente
admitida, de existiremprincípios de administraçãoválidos pa-
ra todos os tipos de sistemas deprodução,pareceu muito duvido-
sa. Esta é um aconclusão com largas implicaçõespara o ensino
do assunto".

Procurando outro suporte que explicasse as variações
das~práticas administrativas, descobriu que quando as
empresas sao agrupadas de acordo com suas técnicas
de produção e com a complexidade de seus sistemas de
produção, as mais bem sucedidas tendiam a seguir prá-
ticas semelhantes,

A. Classificação inicial das 100 empresas: em tr~s grupos
amplos de tecnologia de produção, cada um deles envol
vendo uma diferente maneira de produzir:

1. Produção unitária ou oficina: a produção é feita
por unidades ou por pequenas quantidades, cada prQ
duto a seu tempo sendo modificado à medida que ~

e

feito. Os trabalhadores utilizam uma variedade de
instrumentos e ferramentas. O processo produtivo e
menos padronizado e menos automatizado. E o caso da
produção de navios, geradores e motores de grande
porte, aviões comerciais, locomotivas e confecções
sob medida;
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2. Produção em massa ou mercanizada: a produção é fei
ta em grande quantidade. Os operirios trabalham em
linha de montagem ou operando miquinas que podem
desempenhar uma ou mais operações sobre o produto.
E o caso da produção que requer miquinas operadas
pelo homem e linhas de produção ou montagem padro-
nizadas, como as empresas montadoras de automóveis;

3. Produção em processo ou automatizada: produção em
processamento contínuo em que um ou poucos operi -
rios monitorizam um processo total ou parcialmente
~utomitico de produção. A participação humana é mí
nima. E o caso do processo de produção empregado
nas refinarias de petróleo, produção química ou
petroquímica, siderúrgicas etc.

Os três tipos de tecnologia descritos por Woodward
- produção unitária, em massa e por processamento con-
tínuo - envolvem diferentes abordagens na manufatura
dos produtos, c~da qual com processos de produção gr~
dativamente padronizados e automatizados.

Estas três classificações rudimentares foram posterio~
mente fragmentadas em dez subgrupos fornecendo uma
escala de previsão de resultados e do correspondente
grau de controle sobre os processos de produção ~ll).

(2~1) A pesquisa envolveu 100 firmas: 24 de produção unitiria, 31
de produção em massa, 25 de produção por processo e 20 de sis
temas combinados de produção.
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Numero
de empresas

Número Classificação
de empresas da engenharia

de produção

ENCOMENDA

SISTEMAS DE PRODUÇAO

MASSA

L' - IJj10DuYDS--J (
L;UMPLI:IU:J

Pruduçao em unidades
e em pequenos lotes

Produçuo unituriu a pedido de clientes

II Pruduçuo de protoupos

111 l-a~~I~~~~<: _d_e_~~,:,:ll_e_s_~gu_'e~'"!:'~~t:>~_:~_ ~.:>!.á~~o~~
IV Produçao de peque nus lotes sob encomenda

V Produçao de yrandes lotes LOTES
Produçao em grandes -

lotes e em massa
VI Produçao de qrandes lutes em IIIIhas de montagem

-------------------------------------------
VII Produçáo em massa

rrriTlliíODUTOS---
L_ UlfVlI:N::ilüNAIS

------------------------____ r - - -. - -"

LOTES

Pruduçao por preces-
saruentc

IX Pruduçuo de fluxo conunuo de líquidos. gases e
substancias cristulinas

MASSA

ncT SISTEMÃS--
l COMBINADOS X Produção em grandes lotes de peças padronizadas

subsequenternente montadas de maneiras diferentes
XI Produção por processurnento de substàncias cristali-

!J;~ . nas, subsequentemente preparadas para venda por
métodos de produçao padronrzados

__ •••~. Sis ternas de Produção nu Indústria de South Essex

Total d" empresas

B. Conclusõcs de Woodward sobre a pesquisa:

As conclusões de Woodward, tomadas em seus três li-
l!["lS (-* ), s:1o aproximadamente as seguintes:

1. Desenho organizacional (organizationaldesign) e
profundamente afetado pela tecnologia utilizada p~
la Organização: - A correlação entre estrutura or-
12nizacional -e sucesso empresarial e forte.

2. Previsão de resultados ~ alta para a tecnologia de
produção por processamento contínuo e baixa para a
tecnologia de produção por unidade (oficina).

( * )
( 1 2)
( I~)

(214)

Us tres livros de Woodward são:
Joan Woodward, "Management and Technology", op. cito
Tdcm, "Industrial Organiz<"ltions: Bchavior and Control",
Lonures, Osford University Press, 1970.
Idem, "Industrial Organizations: Theory and Practice",
Londres, Oxford, University Press, 1965.
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-t'. ALTA

PREVISAO
DE

RESULTADOS

BAIXA

PRODUÇAO
UNITÁRIA

PRODUÇAO
EM MASSA

PRODUÇAO
CONTfNUA

Relação entre Tecnologia de Produção e Previsão de

Resultados

Isto significa que há uma forte correlação entre o núme-

ro de níveis na hierarquia organizacional e o grau de pr~

visibilidade das técnicas de produção. Quanto menor este,

maior ser5 o número de nfveis hier5rquicos.

3. Número de níveis hierárquicos na estrutura organl

zacional tende a ser menor nas firmas que empregam

tecnologia de produção unitária (oficinas) e maior

nas firmas baseadas em tecnologia de produção por

processo contínuo. As firmas de produção unitária

apresentaram um número médio de apenas três níveis

hierárquicos (com uma amplitude de dois a quatro nl

veis). As firmas de produção em massa apresentaram

uma média de quatro níveis hierárquicos (com uma

amplitude de tr8s a oito). Nas firmas de tecnolo -

gia baseada no processo contfnuo, o número de ..nl-

veis foi seis (com amplitude de quatro e oito ou

mais).



• 302 .

ALTA

PREVISÃO
DE

RESULTADOS

BAIXA

PRODUÇÃO
UNITÁRIA

PRODUÇÃO
EM MASSA

PRODUÇÃO
CONTINUA

Relação entre Tecnologia de Produção e Previsão de
Resultados

Isto significa que há uma forte correlação entre o núme-
ro de níveis na hierarquia organizacional e o grau de pr~
visibilidade das técnicas de produção. Quanto menor este,
maior ser5 o número de níveis hier5rquicos.

3. Número de níveis hierárquicos na estrutura organl
zacional tende a ser menor nas firmas que empregam
tecnologia de produção unitária (oficinas) e maior
nas firmas baseadas em tecnologia de produção por
processo contínuo. As firmas de produção unitária
apresentaram um número médio de apenas três níveis
hierárquicos (com uma amplitude de dois a quatro nl
veis). As firmas de produção em massa apresentaram
uma média de quatro níveis hierárquicos (com uma
amplitude de tr~s a oito). Nas firmas de tecnolo -
gia baseada no processo contínuo, o número de ..nl-
veis foi seis (com amplitude de quatro e oito ou
mais).
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4. Sistema de supervisão -quanto a amplitude de contro

le revela que a tecnologia é um fator dominante. No

sistema unitirio de produção a média de subrodina -

dos para cada supervisor era de 21-30, na produção

em massa a média aumentou para 41-50, abaixando pa-

ra 11-20 para as firmas de processo contínuo. Para

as firmas bem sucedidas em cada categoria, a ampli-

tude em cada categoria, a amplitude de controle te~

de a ser próxima à média da categoria tecnológica,

enquanto nas firmas mal-sucedidas, a"amplitude ~
e

muito mais alta ou muito mais baixa do que a média

da sua categoria.

5. Firmas de produção em massa bem sucedidas tendiam

a ser "organizadas em linhas clissicas", com deve-

res e responsabilidades claramente definidos, unida

de de comando, clara distinção entre linha e "staff"

e estreita amplitude de controle mais cinco subor

dinados para cada chefe executivo). Na tecnologia

de produção- em mas sa a "forma burocr â ti ca" de orga-

nização mostra-se associada com sucesso. Porém, nos

outros tipos de tecnologias, a forma organizacional

mais viivel nao é aquela desenhada pelos princípios

clissicos.

6. Woodward, em outros estudos posteriores, salienta

que hi organizações com "tecnologia mutivel". Orga-

nizações altamente estruturadas e burocraticas com

um "sistema mecanístico" de administração a organi-

zação inovativa com tecnologia mutável requer um

"si.s tema orgânico" mais adapta tivo .
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Processo
-(automatizado)

Massa
(mecanizado)

Unitária
(oficina) Menor Maior

GRAU DE PADRONIZAÇÃO E ATUO~~ÇÃO DOS
PROCESSOS DE PRODUÇÃO

C. A tecnologia causi impacto sobre os controles adminis-
trativos:

1.* Woodward verificou que as firmas bem sucedidas,uti
lizando tecnologia estável (produção em massa) ,com
relativamente pequena incerteza tendiam a ser meca
nísticas.

2.* As linhas de comunicações dentro da organização ten
diam a ser verticais (superior-subordinado), indi-
cando forte Unidade de Comando.

3.* O produto padronizado, com produção longa e constan
te, permite regras e regulamentos logicamente esta
bclecidos.
A Administração assume alto grau de controle e es-
tabilidade para inspeção e correção dos erros ope-
racionais.

ConseqUentmente o numero de trabalhadores para ca-
cada gerente ê elevado pelos procedimentos elabora
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rados e controle de produção e qualidade desenvolvi
dos por engenheiros insdustriais.

7. As funções da empresa apresentam importânci~ relati
vas às tecnologias aplicadas:
Produtos de elaboração complexa exigem atividades
tecnológicas preparatórias (ex. estudo do projeto ,
aperfeiçoamento).

Produtos simples não eXIgem pessoal qualificado,nem
atividades preparatórias.

o tipo de produto em função da tecnologia adotada
influi na estrutura e funcionamento da empresa bem
como na importância relativa das funções empresa-
sariais.

CONTI NUUM""DO CONTROLE TIPO DE TECNOLOGIA

Pessoal Unitária Produçãoem Processo
massa ContInuo

--+Controle Individual XXX X X

-'Supervisão Gerencial XX XX X
""

~Regras e Regulamentos X XXX XXX

--.Processos Mecânicos X I XX XXX

Impessoal
IINTER-RELAÇÃO ENTRE TECNOLOGIA E CONTROLE

(Don Hellriegel & Slocum Jr: Management, A Contingency
Approach Reading, Mass, Addison-Wesley Publish Co. - 1974
(P. 256).

I.c g e 11 Li:1 :

XXX Muito

X Pouco
xx
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Processo
TECNOLOGIA
DI: PIWDUÇAO Massa

Unitária

Desenvolvimento Produção Marketing

IMPORTÂNCIA DAS FUNÇOES DA EMPRESA SEGUNDO A TECNOLOGIA
DE PRODUÇÃO (215)

(215) David Hampton: Contemporary Management: McGraw-Hill -
NY - 7 7 (p. 1 O O )

Os aspectos técnicos dos procedimentos ou equipamentos usa
dos, como: seu caráter complexo ou simples, exercem, mui-
tas vezes, maior influência no funcionamento da empresa
do que a natureza do produto.

O grau de competição da empresa no ambiente externo depe~
derá do grau de complexidade e ritmo de evolução dos pro-
cedimentos.

A amplitude das atividades influi na seleção dos procedi-
mentos utilizados. Instalações e equipamentos complexos
e caros podem ser usados quando o custo puder diluir-se
entre grande número de unidades produzidas. Pode-se con-
cluir, portanto que, a Tecnologia determina o ciclo de
funcionamento na empresa, tal como se segue:
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-t'-

Produção em.>
massa

Produção em> -
Processo

SEQUENCIAS DE PRODUÇOES DA EMPRESA EM FUNÇAO DA TECNOLOGIA DE
,PRODUÇAO I'. ,,) -; u

(D.Hampton: Contemporary Management- NY - McGraw-Hill - 77
(p. 5) 9) • _ _ _

CONCLUSOES DA PESQUISA
- -

I. Woodward conclui que a Tecnologia específica empregada de-
terminari a import~ncia de vendas, produção ou desenvolvi-
mento da organização.

TECNOLOGIA E PREDOMrNIO

TECNOLOGIA PREDOMrNIO

Produção unitiria Pessoal de engenharia

Produção em massa Pessoal de Produção

Produção em Processo Pessoal de Marketing

2. Uma das mais intrigantes condições e a similaridade dos ex-
tremos:

a) CARACTERrSTICAS SIMILARES NAS FIRMAS DE PRODUÇAO UNITÁ-
RIA E DE PROCESSO:
a. NÚmero de operirios controlados por supervisores de

primeira linha.
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b. Técnicas de controle de produção
c, Separação entre Linha-Staff
d. Baixo nível de habilidade dos operários
e. Uso de muitos especialistas (grande variedade de

atividades de controle
f. Muitas ordens escritas, regulamentos e memorandos

3. Resultados das pesquisas de Woodward mostram que a nature-
za e estilo administrativo dependem essencialmente do ca-
ráter tecno16gico da indfistria. Esta generalização é desa-
fiada por autores que defendem a tese de que o tamanho da
organização é o determinante mais importante do efeito da
tecnologia sobre a estrutura, isto é, o impacto tecno16gi-
co estrutural é maior nas empresas pequenas porque as mai~
res podem absorver as mudanças tecno16gicas sem grandes mo
dificações culturais.

(216) W. Scott & Mitchel: Organization Theory Structural and
Behavioral Analysis Homewood, 1976.
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CONCLUSÃO GERAL DA PARTE 3

Em síntese, .nesta terceira parte de nosso trabalho, procuramos
expor alguns autores que privilegiam a abordagem comportamental
no design organizacional, como Argyris e Likert, bem como al-
guns autores que privilegiam a tecnologia como determinante do
design organizacional. Estas duas abordagens não foram aprese~
tadas em paralelo, comparativamente, mas apenas
para mostrar como a importância da tecnologia foi sendo grada-
tivam cntc com p rccnd idu nO,5 cs t udos da teoria das organizações.

As escolas 4ue privilegiam a tecnologia como determinante es-
trutural foram apresentadas sem a preocupação de uma seqUência,
seja histórica ou cumulativa: apresentamos a abordagem do Gru-
po de Aston e a abordagem sociot~cnica ~e Tavistock a fim de
enfatizarmos a contribuição europ~ia ã colocação da tecnologia
como um dos principais ~eterminantes do desisn organizacional.
A seguir as abordagens de Perrow e de Thompson, deixando para
último a importantíssima contribuição de Joan Woodward e a sua
colocação do imperativo tecnológico no design organizacional.

Procuramos ressaltar que, apesar das diferentes colocações do
problema, e de não haver um consenso a respeito do assunto,não
resta dúvida a crescente importância que a teoria das organiz~
ções vem colocando na influência da tecnblogia sobre o design
organizacional. Seja tomada como uma variável ambiental, seja
considerada um recurso interno das organizações, a tecnologia
parece ser a responsável principal pela forma e funcionamento
das organizações, a divisão de trabalho existente, a tipologia
dos cargos e tarefas, a distribuição da autoridade e poder, os
esquemas de controles etc.



cimento, bem como, papa que rossam preparar-se para os

impactos possíveis dc serem previstos.

novos
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Como toda variivel ambiental, provoca impacto nas organizações
-!"" e conseqUentes "respostas organizacionais". Estas respostas

constituem as estratégias empregadas pelas organizações para

mantcrcm scus dominios e assegurarem sua sobreviv~ncia e cres-

Este foi o tema abordado na segunda parte deste trabalho.
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SUMÁRIO DA PARTE IV OBEBTGN ORGANIZACIONAL

INTRODUÇÃO E CONCEITOS

1. Abordagem de Lawrence & Lorsch

2. Abordagem de Estratégia de Ansoff

3. Abordagem sociotécnica de Kingdom

4. O Design Organizacional de Galbraith
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PARTE QUATRO: DESIGN
~.

Design é uma palavra que significa o ar~anjo e o processo de ar-
ranjar as caractersticas estruturais da organização para atingir
ou aumentar a eficiência, eficácia e a adaptabilidade da organl-
zação (217): B a própria estrutura da organização. O design org~
nizacional é algo muito complexo uma vez que implica, como bem
o salienta Lorsch (218), em alguns aspectos centrais de como o
trabalho da organização será dividido e distribuído entre posi-
ções, grupos, departamentos, divisões etc., e como a coordenação:
necessária para atingir os objetivos organizacionais totais será
alcançada. As escolhas feitas sobre estes aspectos são geralmen-
te divulgadas nos organogramas e descrições de cargos. Como o com
Po r ta111e11 to deu III a orgn i zaç iio é in [1li encindo Porum sistema de va
vriáveis (inputs técnicos, individuais, sociais e organizacio -
nais) é óbvio que tais indivíduos sabem quais os comportamentos
que deIs se espera. Entratanto, cabe aos administradores definir
e comunicar suas expectativas para outros membros organizacio -
nais (219).

Na realidade, as organizações sao muito mais do que simplesmente
coleções de pessoas agrupadas para juntas perseguirem um objeti-
vo comum: elas representam também coleções complexas de papéis
e responsabilidades que são mais ou menos bem compreendidas e fi
xadas pelo menos em alguns momentos. As organizações são desenh~
das e redesenhadas não apenas pelo arranjo e rearranjo das pes-
soas, mas também pelo estabelecimento e modificaç~o de sua estru
tura, dentro da qual as pessoas se desincumbem de suas tarefas e
deveres. Assim, os administradores procuram especificar alguma
porção do comportamento dos membros da organização colocando-os
sinlrlesmente em posições específicas dentro da estrutura.

(217) Ralph H. Kolmann, Louis R. Pondy, and Dennis P. Slevin,
"Directions of Research on Organization Design", in Ralph H.
Kilmann, Louis R. Pondy', and Dennis P. Slevin, The Management
of Organiza~ion Design: Research and Methodology, NY. North-
Holland, Inc., 1976, p. 1.

(218) Jay W. Lorsch, "Introduction to the Structural Design of
Organizations", in Gene W. Dalton and Paul R. Lawrence
O'rgan i zat i onal Structure and Design", Irwin & Dorsey, 1971.

(219) Jay W. Lorsch, op, cit., p. 1.
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Essas posições definem quem é o chefe, quais sao os subordinados ,
.~~al a natureza dos contatos relacionados com o trabalho, com

seus colegas imediatos e laterais, através das outras unidades ou
departamentos e, principalmente, quais as tarefas que deverão ser
executadas dentro de cada posição. As relações entre um dado conjug
to de posições dentro de urna organização constitui algo corno a com
posição de um grande conjunto de inter-relações entre cada urna des
sas posições e as numerosas outras posições, unidades, departamen-
tos existentes dentro da organização e posições, unidades, depart~
mentais de outras organizações existentes no ambiente externo. Es-
sa complexidade tem levado a abstrações nas descrições do designo

A. ABORDAGENS CLÁSSICAS

O design de tarefas, cargos e organizações teve o seu início com
Adam Smith e mais adiante com Weber e Taylor. As primeiras con-
cepçoes sobre o design restringiram-se simplesmente ã estrutur~
ção rlas tarefas ao nível individual, partindo do princípio de
que toda pessoa pode desempenhá-las "de urna melhor maneira" e
de que as formas organizacionais deveriam constituir meios de
proteger as pessoas contra os seus vícios e suas limitações huma
nas.

De acordo com esta abordagem, típica de engenharia eda manufa-
tura de rToduç~o em massa, a teoTia clássica desenvolvida nos
LstaJos Unidos por 'I'aylor,eseus seguiJores, considerava as di-
ferenças individuais dos trabalhadores corno limitações que deve
riam ser ultrapassadas e mantidas sob controle através dos méto
dos e processos de produção e com os padrões de tempos e mOVl-
mentos dentro de um esquema de linhas de montagem.



riam a previsibilidade do comportamento e, com isto, a
eficiência da organização.

máxima

. 315 .

Por outro lado, a abordagem burocrática de Weber partia do pre~
~.' suposto de q~e com uma divisão racional do trabalho, prescrição

exaustiva de regras e regulamentos de normas técnicas para o de
sempenho dos cargos, especificação de niveis hierárquicos para
impor a obediência e controles, a impessoalidade e ênfase sobre
as funçôes enfim todo um esquema formal de organização capaz de
prever antecipadamente todas as ocorrências no funcionamento or
ganizacional e eliminar todos os imprevistos através da rotini-
zação e formalização do trabalho, as conseqUências previstas s~

Dentro dessas duas concepções - de Taylor e de Weber - as técni
cas de seleção dos membros organizacionais eram valorizadas,uma
vez que a ênfase era colocada no desempenho da tarefa ao nivel
individual, enquanto o treinamento era conduzido no sentido de
alcançar a padronização e a adequação ao cargo. Ambas estas con
cepçôes representam o que denominamos design organizacional tra
dicional.

o design organizacional tradicional representa pouco mais do
que uma combinação hierárquica de módulos: cada unidade, depar-
tamento, divisão etc., reflete os cargos e as relaçôes básicas
entre superior-subordinado dentro da concepção tradicional. Es
tes módulos são ligados entre si por linhas sólidas que indicam
res~onsabilidade de comunicação e de controle, produzindo uma
configuração geral da estrutura iradicional que é a forma pira-
midal tipica. Assim, a hierarquia, a amplitude de controle, a
especialização, a coordenação, forma laguns dos principais ln-
gredientes da abordagem tradicional ao designo Buscava-se dife-
renciar a execução do planejamento, a fim de retirar do traba~
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lhador toda e qualquer oportunidade de tomada de decisão a res-
-t"-- peito do seu comportamento dentro da organização.

13. A130RDAGEM IIUMANlsTlCA

Com a l.sc o l a das ReI açõe s Iíumanas , ver ificou -se que a abo rdagem
tradicional e mecanlstica era desumana e os seus resultados eram
negativos, pois a exagerada ênfase na eficiência provocava ali~
nação e insatisfação no trabalhador. O design do cargo e da ta-
refa foi substituldo pelo design das pessoas. As diferenças in-
dividuais, antes eliminadas pela padronização, passaram a ser
enfatizadas no sentido de desenvolver as potencialidades das
pessoas, ajudando-as a se encontrarem a si próprias e preparan-
do-as para as demandas fisiológicas e psicológicas do trabalho.
A simples adequação das pessoas às tarefas passou a ser substi-
tulda pela adequação das tarefas às pessoas, provocando as prl-
meiras preocupações que mais tarde iriam gerar o enriquecimento
de tarefas (Herzberg) já dentro da abordagem comportamental. A
hierarquia de autoridade passou a ser questionada e uma nova so
lução democrática despontou: a "equalização do poder". A super-
valorização das recompensas e sanções salariais e materiais de~
locou-se para a valorização das recompensas e sanções sociais e
simbólicas. O realce dado à tecnologia utilizada na execução das
tarefas deslocou-se para o realce dos aspectos sociais e psico-
lógicos do trabalho.

C. A A130RDAGEM COMPORTAMENTAL

Com a evolução da abordagem das relaçõe~ humanas para a aborda-
gem comportamental do design organizacional - cujos principais

-
autores e expoentes são McGregor, Likert e Argyris - fica clara
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a falha da abordagem clássica ao não levar em consideração os
~o aspectos motivacionais e colaborativos. Deixando de lado, expll

citamente, a divisão do trabalho como base para o design~ Essa
abordagem sugere implicitamente que os cargos devem ser dividi-
dos de tal forma que permita oferecer às pessoas um trabalho si[
nificativo do ponto de vista psicológico e sobre o qual elas
possam exercer algum sentimento de controle e de influência. Se
gundo este novo enfoque do problema do design, o homem é motiva
do principalmente pela auto-atualização, o que faz com que des~
JC p r oc u r a r cargos c a du v~z mais c om p I cxo s e dcs n fi.a n t.es . Para-
lelamente, ode acordo com Likert, as pessoas são motivadas por
necessidades sociais e estrutura organizacional, o que exige uma
divisão de trabalho capaz de permitir-lhe a possibilidade de
pertencer a grupos detrabalho coesos, nos quais a participação
nas decisões seja possível.

Enquanto Lorsch (220) ressalta que esta abordagem comportamental
não indica explicitamente como dividir o trabalho de uma organl
zaçao para poder proporcionar trabalho auto-atualizador e possl
bilidades de fazer com que as pessoas pertençam a vários grupos
coesos, a fim de obter participação, colaboração e esforço coo~

~"'b
denado, Likert (221) sugere a criação de gr-upos de trabalho in-
terligados por membros que tenham ligações superpostas em dois
ou mais grupos. Esta "linping pin individual" ou utilização in-
dividual constitui segundo ele, o elemento chave no design da
organização, pois é através dela que as informações sobre obje-
tivos e decisões grupais são transmitidas aos demais grupos e
os pontos de vista conflitivos são resolvidos.

Outra limitação dessa abordagem, segundo Lorsch (222) é a pres-
(220) Jay W. Lorsch:. op. Clt., ps. 3-4.
(221) Rensis Likert , A Organização Humana, SvPaulo , Editora Atlas,

1975, ps. ú7-()8.
(222) Jay w. Lo rscl., op. cit., p. 5.
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suposição implícita de que todos os indivíduos sao motivados por
-!'. neces sidades similares, urna vez que pouca atenção é dada às di-

ferenças de necessidades individuais. Urna terceira limitação,p~
ra Lorsch, reside no fato de que certas práticas de interliga -
ção dos membros e participação no processo decisório propostas
sao muitas vezes impraticáveis~ Isto porque muitos administrado
res nao se mostram muito propensos a envolver seus subordinados
em todas as decisões e porque também algumas tarefas exigem de-
cisões para as quais nem todos os membros do grupo de trabalho
possuem informações disponíveis ou conhecimentos necessários.

Todas essas abordagens convencionais - a clássica, a humanÍsti-
ca e a comportamental - pecam pela supersimplificação, e princ!
palmente pelo caráter eminentemente prescritivo, quando na rea-
lidade tudo depende de uma porção de variáveis, circunstâncias
e situações. (223)

Design clássico

* Sistema fechado
* Especialização dos cargos
* Centralização
* Autoridade
* Hierarquia rígida
* tnfase na tecnologia
* Procedimentos rígidos
* Comando
* Comunicação vertical
* Ambiente negativo
* Necessidades de manutenção
* Controle severo
* Abordagem autocrática

Design humanístico e compor-
tamental

* Sistema aberto
* Ampliação dos cargos
* Descentralização
* Consenso
* Equalização do poder
* Enfase nas pessoas
* Procedimentos flexíveis
* Consultoria
* Comunicação multidirecional
* Amibente positivo
* Necessidades motivacionais
* Gerência por objetivos
* Abordagem democrática

(223) Estilos de Design e Práticas Organizacionais
Adaptado de Herbert G. Hicks and C. Ray Gullett,Organizations:
Theory anel Beha!Vior, Tokyo, McGraw-Hill Kogakusha, 1975,
(p. 423).

,
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D . ABORDAGEM CONTINGENCIAL
..,/"

',' E a que nos interessa neste trabalho e, segundo a qual, o design
depende não s6 da tarefa e sua tecnologia mas tamb6, dos inputs

..
humanos envolvidos.

* Child, ( ) num esquema mais amplo, propoe que a estrutura
comprccnuc:

a) todos os aspectos sao tangíveis
b) que ocorrem com regularidade
c) que concorrem para moldar o comportamento dos membros

Os principai~ componentes da estrutura, para Child, sao:

1. alocação de tarefas e responsabilidades aos indivíduos,o que
leva a um certo grau de especialização e, portanto definição
bem como discrição pelo uso de recursos e m6todos de traba -
lho.

2. determinação de relações formais de prestação de contas, re-
fletindo no número de níveis hierárquicos e na amplitude de
controle de gerentes e superiores.

3. agrupamento de indivíduos em seções ou departamentos, a sub-
divisão de departamentos em divisões e unidades e o agrupa -
mento global de unidades na organização total.

4. delegação de autoridade e procedimentos para avaliação do
uso da discrição.

5. design de sistemas que garantam a comunicação da informação,
e integração dos esforços e a participação no processo deci-
sorial.

6. e sistemas para avaliação e recompensa do desempenho capazes
de proporcionar motivação sem alienação das pessoas.
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Esses componentes podem ser desenhados para tomar diferentes for
-1.',-, mas ou configurações, pois a estrutura de uma organização ê o

conjunto de variáveis complexas sobre as quais os gerentes po-
dem exercer alguma escolha. Obviamente, existem contingências
estruturais, pois a decisão de seguir uma determinada estratê -
gia trará conseqUências para o design organizacional. Assim, o
design organizacional deve levar em consideração um complexo de
diferentes requisitos, cuja prioridade se altera a cada momento.
Entretanto, embora um dado requisito possa tornar-se prioritá -
rio, os demais não podem ser esquecidos. Para Child, apesar, da
contribuição da estrutura ã eficácia organizacional possa ser
limitada, ela é significativa, pois a estrutura funciona como
guia em vários aspectos, como:

a) no desempenho das tarefas'apropriadas
b) na coordenação dos esforços
c) no processamento da informação
./

Em suma, a estrutura ampara um padrão de apropriado de comport~
mento, adequado à organização.

II

-prl
PI Ao salientar "que o design de uma organização como uma das maio-

res prioridades da administração, Child afirma que a função de
uma estrutura organizacional ê ajudar no alcance dos objetivos
organizacional em três aspectos principais, a saber (224):

(a) como estrutura básica: contribuindo para a implementação bem
sucedida dos planos na alocação das pessoas e dos recursos
para as tarefas que devem ser feitas e proporcionando meca-
ni.smo s para a sua coordcnn çrio . A cs.trut ura básica toma a
forma de descrições de cargos, organogramas, constituiçãode
conselhos e de comissões etc.

( 224) J ohn ChiId, oP . c rt , , Ps. 8-9.
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r1
I I (b) corno mecanismos de operaçao : indicando claramente aos mem-

bros organizacionais aquilo que deles é esperado, por meioI I de procedimentos de trabalho, padrões de desempenho, siste-
mas de avaliação e de recompensas, programações de tarefasI I
e sistemas de comunicaç50.

(c) como m ccan i smo s de d cci srio : permitindo provisões pa ra au x i>

liar o processo de tomada-de-decisão e seus requisitos de
processamento de informações. Estes mecanismos incluem ar-

I I
I I

ranjos para obter informações do meioexterno, procedimentos
para cruzar, avaliar e tornar disponiveis as informações p~
ra os tomadores de decisões.

l_I
, ~

I' .1
II
•"

Child enfatiza que a alocação de responsabilidades, o agrupame~
to de funções, a tomada-de-decisão, a coordenação e o controle
s50 os requisitos fundamentais para a operação continua da org~
nização. A estrutura organizacional -e profundamente afetada qua~
do estes requisitos estão reunidos .

Acrescenta que o design de uma organização ê melhor conduzido

fi I quando é formulado dentro da abordagem da teoria da contingên-
cia, envolvendo fatores contextuais, pois, para ele, "as maiores
contingênciasincluem as caracteristicase diversidadedos ambientes dentro
dos quais a organização opera, a tecnologiaque ela utiliza, sua escala de

-operaçoes e o tipo de pessoas que ela emprega. f1esdeque a configuraçãodes-
sas contingênciaspode variar entre diferentes organizações,o teórico da
con ti.ngcncia assunc a posição de que não cx istcn principios gerais para o
design organizaci.onal " (225) .

* Kb._~ndw~Ll~'(226) aponta cinco variáveis que influenciam o

design organizacional, a saber:
(225) John Child, "Organizational Design and Performance:Contingency

Theory and Beyond", Organization and Administrative Sciences,
Vo 1. 8, N9. 2 a n d 3, Summ er -Fa1 1 1 97 7, p. 16 9 .

(226) Pradip N. Khandwalla, Design of Organizations, Nova York,
Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1977, p. 484.

~I
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(1) VariiV~is sit~~ti~h~is relacionadas com o ambiente;

(2) Vatiiv~i~ ~~ttAt~~'itas relacionadas com os objetivos orga-

zacionais e o estilo administrativo;

(3) Variiveis tecnológicas relacionadas com as tecnologias uti

lizadas pela organização;

perestrutura (como a departamentalização ao níveis dos

(4) Variiveis estrututais da organização relacionadas com a su
-or-

gãos) e com a infraestrutura (como a hierarquia, especiali-

za çrio , controles etc.);

(5) Variáveis comportarnentais relacionadas com a inovação,

moral, os conflitos etc.

VARIÁVEIS
SITUACIONAIS
Demogrificas

I Ambiente \ --
VARIÁVEIS

ESTRAT~GICAS VARIÁVEIS
Objetivos TECNOL6GICAS
Estilo adminis

trativo - -, /
VARIÁVEIS

ESTRUTURAIS
DA ORGANIZAÇfí..O
Superestrutura
(departamenta-
lização)

"
Infraestrutura

(hierarquia,
e~pecializa-
çao, controles
etc. )

VARIÁVEIS
COMPORTAMENTAIS
Conflito
Moral
Tnova çáo

Variiveis que influenciam o Design Organizacional

o
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I
I * MacCasker (227) leva em consideraçio as inter-relações entre:

I
I

(a) a incerteza ambiental percebida pela organizaçio;
(b) o ambiente de tarefa;
(c) a tolei~ncia pa-a a ambigUidade;

I (d) padrões de incerteza/estrutura existintas.

I
ri
11

-Esta abordagem contingencial enfatiza enormemente a percepçao
da incerteza ambiental pela organizaçio.

Tolerância
para a

ambigUidade

•
O
I

I

n

Incerteza Padrões
ambienta 1 4--------------------.. de
percebida incerteza/estrutura

Inter-relações- entre as Variáveis do Desig.n Organizacional

Fon te: Michael B. McCaskey, "Tol erance for Amb igui ty and
the Perception of Environmental Uncertainty in Or
gan ization Des ign", in Ra lph H. Kolmann, Louis R-:
Pondy, and Dennis P. Slevin (eds). The Management
of Organization Design: Research and Methodology,
Nova York, Nocth-liolland, Inc., 1976, VoI. 11, p. 62.n ---_._---_._--_._----------------------------'

"I
-* Triandis l228) <:1Il um trabalho mais antigo, propoe o design das

organizações deva partir de tr~s questões preliminares, a sa
ber:

( 227) Michel B.McCas kcy, "To 1erance for Amb igui ty and the Percept ion
of Environmental Uncerteainty in Organization Design",in Ralph
H. Kilmann. Louis R.Pondy, and Dennis P. Slevin (eds), The
Man~gement of Organization Design: Research and Methedology,
Nova York, North Ho Ll arid , Inc., 1976, VoI. 11, p. 62.

(228) Harry C.Triandis, "Notes on the Design of Organi zations", in
James D.Thompson (ed.),Organizational 8esign and Research:
Approaches to Organizational Design, Pitts., Univ. of
Pittsburgh Press. 1971, ps. 58-78.
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(a) quais sao as dimensões que definem os ambientes de uma or
ganização ?

(b) quais sao as dimensões que definem as características das
organizações ?

(c) quaIS são os crit~rios para medir a ~fic5cia organizacio-
nal '?

Assim, Triandis sugere .urnesquema teórico para a classi.f i

cação d~s vari~veis identj[ic~veis para o design, a fim
de responder às três questões preliminares:

(a) inputs: são as características do ambiente e dos re-
cursos disponíveis para a organização. Nesta classe
estão incluídos:

- Recursos (pessoais, tecnolígicos, financeiros, mate
riais. normativos etc.).

- Tecnologia (estrutura de cargos e tarefas
- Amb i.e n t e>

IIistória da organização

(b) estruturas: são as relações entre os elementos-chaves
de uma organização. Nesta classe estão incluídos: as
interações - congruência de status
- poder - configuração organizacional (alta ou achata

da)
- Características dos grupos.

(c) funçõ~: sao os processos que podem ocorrer no senti-
do de obter um dado output.

(d) outputs: são as medidas de efic~cia organizacional.P~
clem ser:
Objetivos: como a quantidade e qualidade de produção,
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I
(I a rotaçao do pessoal, o absenteismo ou os lucros da

I
I

organização ou subjetivos (como a satisfação).

SubjetiVbs: como a satisfação dos empregados e dos g~
rentes derivada da participação nas organizações.

11 Triandis ainda apresenta uma série de proposições procura~
do inter-relacionar as variáveis acima, a fim de facilitar

I a coleta de dados a respeito do design organizacional.

li
n

ABORDAGENS RECENTES

Os estudiosos, contudo, t~m res~altado o impacto da tecnologia
sobre a estrutura organizacional, muito embora as relações e.!!

11
n
n

tre design e tecnologia tenham apresentado algumas contradi -
ções entre as predições e os resultados 'de pesquisa efetuadas.

Sofer salienta que "a estrutura das organizações de trabalho
e o comportament6 de seus membros são substancialmente influen
ciados pela natureza de suas tarefas e pelo caráter da tecno-
logia que eles operam, seja no sentido de equipamento físico
ou no de sistemas de trabalho. Tarefa e tecnologia estão lon-
ge de ser determinantes absolutos, mas proporcionam restrições

n
11

sobre aquilo que deve ser feito. Algumas combinações de tare-
[a e tecnologia incentivam a interaç50 solid5ria de pequenos
grupos e isolamento das autoridades externas; ou levam indepe~
ciência pessoal, outras, ainda, requerem contínua consulta aci
ma e ab.i ix o de linah de autoridade" (229).

Para SoE cr i "o molde da hierarquiaadministrativa(númerode níveis e
poder associadocom cada níve~) e o estilo de administraçãopodem ser afe
tados pela tarefa e tecnologia,bem como o til~ de compet~nciatécnica e

Q29) Cyril Sofer, Organizations in Theory and Practice, Londres,
Heinemann Educational Books, 1972, p. 220.



I
I
fi ;.'

~,r

(I
fi
I
ri
ri
11
ri
ri
fi
[I

fi
fi
fi

~\

\1,1
- \

i

rll
(230 )ri

ri

326 .

administrativaCc a ~istura de ambas, associadasaos papéis chaves de li
derança. Te~I1ologia,tarefa e estilo de admiriistraçãopodem produzir efei
tos sobre todos os empregados eJP. todos os níveis dentro dos quais a orga-
nização os atrai e retém" (230).

Abordagem de Lawrence e Lorsch

Tomando por basc as po squ isas dc Burns c Stalkcr, deWoodward,
fourakcr c'outros, Lawrencc e Lorsch sugerem uma abordagem a
respeito do dcsign organizacional, focalizando a estrutura
I1ao como um dado imut~vel, mas como um conjunto de vari~veis
complexas a respeito das quais os gerentes podem exercer co~
sider5vel dose de escolhas. Para ambos, existe uma diferença
fundamental entre a estrutura básica e os mecanismos opera-
clonals quc implemcntam e reforçam aquela estrutura.

o design da estrutura b~sica envolve alguns aspectos cen-
trais: como o trabalho da organização dever~ ser:

a) Como o trabalho da organização deverá ser dividido e
atribuído a posições, grupos, departamentos, divisores etc.

b) Como cfctuar a coordenação necessária para cumprir os ob-
jetivos da organização total.

c) As escolhas sobre estes aspectos são fcitas geralmente p~
blicadas em organograma~ e descrições 'de cargos.

d) Como o comportamento de uma organização é influenciado por
um si.st cma de variáveis (inputs técnicos, individuais, so
cials c organizacionais), é óbvio que tais documentos for-
mais rcpresentam apenas um dos métodos de indicar aos indi
vIduos qual o comportamento que deles é esperado. Trata-se
dc um importante método amplamente utilizado pelos geren-
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tes para definir e comunicar quais as suas expectativas
a respeito dos membros organizacionais (231). ,,~)'_J

Lawrence e Lorsch salientam que os gerentes podem refor-

çar o intento de seu design estrutural básico atravêsdos

mecanismos operacionais, os quais incluem alguns fatores

como procedimentos de controle, sistemas de informação, ,

sistemas de avaliação e recompensas, regras e procedime~

tos padronizados, e alguns arranjos espaciais. Estas va-

riáveis estruturais podem ser utilizadas como meios para

i ndi ca r mui s cJu r.uncn t c ao s mcmb ros organizacionais aqui.

lo que se espera deles, para motivá-los quanto i sua par

te atribuída nos objetivos da organização e, se necessá-

rio, para encorajá-los i atividade colaborativa.

Os autores estão mais preocupados com o design da estru-

tura básica da organização e para tanto, propõem um

esquema conceitual, ao mesmo tempo compreensivo e analÍ-

tico para lidar com o projeto estrutural das organiza-

ções: os conceitos de diferenciação e de integração(232) .J3~

O esquema conceitual desenvolvido a partir destes dois

conceitos, deve levar em consideração três aspectos:

a. o esquema conceitual sugerido pelos dois autores ê ba

soado em um estudo empírico sobre dez organizações com

dcsmpcn ho econômico va riado at uando em três ambientes

industriais diferentes (plásticos, alimentos e embala

gens padronizadas). Tal estudo foi confirmado por vá-

rias pesquisas posteriores.

(231) Jay W.Lorsch, "Introductlon to the Structural Design of
Organizations", inGene W.Dalton and Paul R.Lawrence (eds),
Organizational Structure and Design, Homewoód, Irwin & Dor-
sey Press, 1971, p. 5.

(232) Paul R.Lawrence e Jay W.Lorsch, As Empresas e o Ambiente:Di
ferenciação e Integração, Petrópolis, Edit. Vozes, 1973.

,
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b. o esquema conceitual sugerido nao visa uma prescição
...r

universalista sobre qual a melhor maneira de organi-
zar - "the best way", dos autores clássicos mas ape-
nas uma maneira de abordar os diferentes aspectos do
projeto estrutural, levando em conta as demandas que

I
I
I,
I
li

!

I
I
;

li
!

a organização recebe do seu mercado e do seu ambien-
te tecnológico.

c. o esquema conceitual sugerido permite compreender
quals as atuais forças e fraquezas da organização e
quals as mudanças de projeto estrutural que poderão
levar urna organização a urna colocação mais adequada
em relação às demandas do seu específico ambiente.Os
autores se preocupam com as características que de-
vem ter as organizações a fim de enfrentar eficient~
mente, as diferentes condições externas, tecnológicas
c de mercado.

o esquema conceitual sugerido é urna tentativa de aplic~
ção da teoria dos sistemas abertos a problemas de estru
tura organizacional e de prática administrativa. Para
os dois autores, os problemas organizacionais básicos
referem-se aos dois conceitos de diferenciação e de in-
tegração.

A. DIFERENCIAÇÃO

As organizações apresentam a característica de dife-
renciação, isto é, da divisão da organização em sub-
sistemas ou departamentos, cada qual desempenhando
urna tarefa especializada em um contexto também espe-
cializado. Cada subsistema ou departamento tende a
reagir unicamente em relação àquela parte do.ambien~

,
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I,
te que e relevant~ para a sua pr6pria tarefa especi!
lizada. A medida que os ambientes específicos dife -
rem quanto is demandas que apresentam i organização,
nesta aparecerão diferenciações na sua estrutura e
na abordagem empregada pelos departamentos. Do ambien
te geral emergem assim ambientes específicos e a ca-

I
I
I

*
~

\

da-qual passa a corresponder um determinado subsist~
ma ou departamento da organização. Os autores anali~
s~ram os subsistemas ou departamentos de vendas, pr~
dução e pesquisa em relação aos ambientes especifi -
cos correspondentes: o mercado, o ambiente técnico-
econômico e o ambiente científico.

Subsistemas ou departamentos: Ambientes específicos:

Vendas ----~~--------------~ Mercadológico
Pr od uç áo ---------------- ....••Técnico -Econômico
Pesquisa----------------------~Científico

À medida que os ambientes específicos diferem quanto
qS demandas que fazem ã organização, ocorrem modifi-
cações na estrutura e no tipo de abordagem empregado
nos departamentos.

A diferenciação apresenta-se através de quatro comp~
ncn tes:

a. orientação para o objetivo: é a identificação de
cada departamento ou subsistema com o. seu próprio
subproduto especializauo, ou seja, com a sua pro-
pria finalidade dentro da organização em contrap~
sição com a identificação com o produto da organ~
zaçao como um todo.

,
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b. orientação para o tempo: é a tendência a adotar urna
vlsao para o longo prazo em lugar de uma orientação
a curto prazo. Assi~, quanto mais longo o espaço de
tempo de retroaç~o definitiva, mais adequada sera
a orientação a longo prazo.

c. orientaç~o interpessoal: é a tend~ncia a enfatizar
o cumprimento da tarefa em detrimento da tendência
a enfatizar os relacionamentos com os pares na org~

. -nlzaçao.

d. formalização da estrutura: quanto mais previsível
for um ambiente, tanto mais formalizada ser~ a es-
trutura organizacional correspondente, com o estabe
lecimento de níveis hier~rquicos, sistemas de con -
trole, sistemas de recompensas etc.

A. INTEGRAÇAO

Ao lado da diferenciação, as organizações apresentam a
característica de integração, isto é, o processo opos-
to ~ diferenciação: A integração refere-se ao processo
gerado por pressoes externas do ambiente global da or-
ganização, no sentido de alcançar unidade de esforços
e coordenação entre os vários departamentos ou subsis-
temas e se apresenta através de cinco componentes:

3. coordenação formal: a organização procura um siste-
ma formal de coordenação para assegurar a integra -
çao.

b. relacionamento administrativo direto: entre os di-
versos departamentos ou subsistemas.

c. hierarquia administrativa.



· 331 .

d. grupos interfuncionais: que sao utilizados em um ou
~., mais nfveis de ~dministração.

e. relações especiais interindividuais: ou a crlaçao de
um departamento responsável pela integração dos de-
mais.

Quanto maiores os problemas de integração causados pela dl
ferenciação acentuada uma organização ou pelas fortes pre~
sões ambientais, tanto mais meios de integração serao uti-
lizados. ·Por outro lado, quanto mais simples os problemas
de integração mais fácil a utilização de soluções mais si~
pIes ou de meios como o sistema formal de coordenação e re
lacionamento administrativo direto entre departamentos ou
subsistemas.

,
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~ .. , Quais os principais departamentos da organização?

,
Qual é a extensão da incerteza sobre informação,
das relações de causa-e-efeito e amplitude de te~
po do feedback definitivo sobre desempenho, para
cada departamento?

'li'

diferem bastante com relação -Os departamentos a
incerteza em seus ambientes de tarefas?

Pequena diferenciaçao e reque-
rida entre os departamentos em
termos de estruturas, orienta-
ções interpessoais, objetivos
e orientação temporal

i Necessaria consideravel dife-
renciação entre os departamen-
tos, bem cornoformalidade de
estrutura, orientaçãó interpes
son l , ohjetivos e orientaçilo-
temporal.

~,
Muita necessidade de integra-
ção complexa, cornoligações
individuais, grupais ou de-
partamentais, D.O., treinamen
to em relações humanas etc. -
Hierarquia e paurões ue opera
ção NAO são suficientes -

Pequena necessidade de formas
complexas de integração, corno
equipes de ligação ou pessoas
de ligação, treinamento em re
lações humans, D.O. etc. -
Hierarquia e procedimentos de
operação padronizados são su-
ficientes

O Modelo de Diferenciação e Integração de Lawrence e Lorsch
FONTE: Pradip N. Khandwalla, Design of Organizations, Nova

York, Harcourt Brace Jovanovich, In~., 1977, p. 241.

C. RE LJ\Çj\O LNTRI: DI [<DRENC I J\çÃO E I NTEGRJ\Çj\O

Lawrence e Lorsch salientam que os estados de diferenciação e de
integração sao opostos e antag5nicos. Quantp mais diferenciada a
organização mais difícil a sôlução dos pontos de vista conflitan
tes dos diversos departamentos ou subsistemas e a obtenção de
colahoração efetiva dos mesmos. Para os autores, ao lidarem com
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ambientes externos, as organizações vao se segmentando em unida
dades, cada qual com a tarefa de tratar exclusivamente com urna
parte específica das condições existentes fora delas. Cada um
elesses subsistem~s passa ~ atuar face a um segmento do universo
exterior ã organização. Tal divisão do trabalho entre departa -
mentos ou subsistemas marca um estado de diferenciação, porem,
ã medida que ocorre a diferenciação, os departamentos ou subsis
ternas precisam fazer um esforço convergente e unificado para
atingir os objetivos estabelecidos pela organização corno um to-
do e é em conseqUência disto que ocorre, paralelamente, um pro-
cesso de integraç50.

Desta forma, nao existe um único e melhor meio de organizar va-
lido para toda e qualque~ situação. Dai, a adoção da Teoria da
contigência: tanto a estrutura corno os processos da organização
elevem estar intimamente relacionados com as demandas externas
do ambiente. Corno o ambiente se caracteriza por urna mudança in-
cessante, a organização precisa ter adaptabilidade e flexibili-
dade para alcançar sucesso no seu defrontamento com o ambiente.

Ambiente lI. Alto de 2. Alto deinstável grau grau
diferenciação. diferenciação.

Grau ele Baixo grau de Alto grau de
integração. integração.

diferen
-claçao 3. Baixo grau de 3. Baixo grau de

diferenciação diferenciação.
Ambiente Baixo grau de Alto grau de
estável integração. integração.

Baixo ~-----------..,.--------~ AI to
Grau de integração

A Rede de Diferenciação-Integração I
FONTE: Don Uellriegel and John W.Slocum, Jr., Management: A Con

tingency Approach, Reading, Addison-Wesley, 1974, p.125~
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D. DIFERENCIAÇÃO E INTEGRAÇÃO "REQUIRIDAS":
-t"'-

Ao lado dos conceitos de diferenciação e integração, Lawrence e
Lorsch também apresentam os conceitos de diferenciação e a inte
graçao "requpridas" referentes às predições de exigências do
nmbiente dn organizaç50. Os autores sustentam a tese de que a
organização que mais se aproxima das características requeridas
pelo ambiente est~ mais sujeita ao sucesso do que a organização
que se afasta muito delas. Para se aproximar dessas caracterís-
ticas a organÍzação precisa conhecer o ambiente. Surge aqui o
conceito de certeza:- Quanto maior a certeza, maior sera o grau
de previsibilidade do ambiente e quanto maior a incerteza maior
a imprevisibilidade do ambiente. A incerteza relativa do ambien
te, deve ser avaliada através das seguintes dimensões:

a. clareza da informação: ou seja, a extensão em que as informa
ções claras e definidas acerca das condições ambientais es-
tão disponíveis para a organizaç50.

b. certeza das relações causais: ou seja, a extensão em que a
organização compreende as relações de çausa-e-efeito que
ocorrem no ambiente.

c. a amplitude de tempo da retroação defInitiva do ambiente: ou
seja, a extensão de tempo que antecede o momento em que o de
partamento ou subsistema ou organização podem obter a infor-
maçao da obtenção das indicações definidas mediante a retroa
-çao.

Assim, os índices que a organização obtém sobre a clareza da
informação obtida, a incerteza das relações de causa-e-efei-
to entre os diversos fatos e a perspectiva de tempo para se
obter Ulllarealimentação das decisões tomadas pela organiza -
ção propiciam o índice total de incerteza a respeito do am-
biente.
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Ualton e Lawrence (23~ admitem que a aplicação dos concel-
~- tos de diferenciação e integração ao design estrutural pode

ser feita da seguinte forma:

a) o primeiro passo lógico para desenhar uma estrutura bási
ca e agrupar as atividades em unidades. Os conceitos de
diferenciação e de integração fo~alizam a atenção sobre
dois critérios para a tomada de decisão sobre o agrupame~
to de atividades.

- Em primeiro lugar, as atividades devem ter orientações
similares e as tarefas devem ser agrupadas juntas, PO!
que isto reforça as relações comuns de cada uma para
alcançar a necessária diferenciação mas também simpli-
fica a tarefa coord~nadora do chefe comum.

Em segundo lugar, as unidades necessárias para integrar
suas atividades de maneira estreita devem ser agrupa-
das juntas porque o superior comum pode trabalhar para
alcançar a integração requerida através da hierarquia
administrativa.

b) o segundo passo lógico para determinar a estrutura bási~
ca é desenhar os esquemas integrativos. O agrupamento de
atividades em si tem um efeito sobre o design de esque
mas integrativos. Um esquema integrativo primário é a
hierarquia administrativa.

c) o terceiro p<lSSO é estrutur<lr <lS unid<ldes individuais:
Nesta etapa, a ~nfase é colocada sobre os mecanismos op~
racionais que deverão ser consistentes com a tarefa da
unidade e as necessidades individuais dos membros da or-

(2.5.)) Gene W. Dalton and Paul R. Lawrence, Or gan íz at í.oria I r-btivation
~r.d Control, Homwood, Irwin & Dorsey Press, 1970.
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ganizaçio. Os aspecto~ de motivaç~o individual sao parti
-!,oo' cularmente importantes nesta etapa.

Lawrence & Lorsch, em sua tipologia ambiental,verificaram
que a indústria de embalagens (Containers) apresenta a tec-
nologia mais estável e, portanto, poucas diferenças sao
percebidas entre os departamentos básicos como produç~o,ve~
das e pesquisa e desenvolvimento. Neste tipo de indústria,
notaram que o melhor padr~o de integraç~o interdepartamental
foi obtido não através de algum esquema formal de integraç~o
mas apenas através das linhas regulares de coordenaç~o da
organização.
Na indústria de alimentos, com uma taxa média de mudança te~
no16gica e um grau m6dio de difcrenciaçio entre os departa-
mentos 115sicos, uma d~s duas companhias estudadas utilizava
um "departa-ento integrador" específico, enquanto a outra
simplesmente utilizaca um conjunto de papéis dispersos de
integraç~o.
Na indústria de plásticos, caracterizada pela taxa mais ele
vada de mudanças técnicas dos três tipos de indústrias estu
dadas, os departamentos básicos s~o os mais altamente espe-
cializados e diferenciados. Cinco das seis companhias de
plásticos estudadas, incluindo aquela que apresentou o me-
lhor registro de integração, possuiam departamentos integr~
dores específicos. (234).

(2~tl) Paul R. l.nw rcncc and .In y W. l.o rsch , "New Manngcmcn t Job: The
Integrator·II

, in John W. Bonge and Bruce P. Co Leman , Concepts
for Corporate Strategy: R. adings in Bu~iness Policy, NY, The
McMillan Company, 1972 (p. 397-401-410).
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SOLUÇQES ESTRUTURAIS AOS PROBLEMAS DE INTEGRAÇÃO ORGANIZACIONAL

-----------
Papéis

.In.te.gradores
Papéis

Integradores
Gerente Geral corno Integrador

Vendas

Vendas

11 - ABORDAGEM DE ANSOFF & BRANDENBURG: C23~

Ansoff, figura bem conhecida por suas interessantes contribui
ções à estratégia empresarial, juntamente com Brandenburg,él~
boraram um quadro de referências sobre as diversas alternati-·
vas que o design organizacional pode oferecer, considerando
principalmente os quatrocritêFios de desempenho organizacio-
nal.

Procuram formular urna linguagem de cunho prático para o

design organizacional, limitada àquilo que denominan "organi-
zaçoes propositais". Para os autores, proposital refere-se aos
resultados identificáveis, por meio dos quais certas organiz~
ções procuram produzir eficientemente, isto ê, procuram maXl-
mlxar seus resultados através do tempo, a partir de urna dada
quantiuauc uc recursos ou TI11mlnlZara quantiuade de recursos,

(235) H. J. Ans6ff and R. C. Brandenburg: A Language f.or Organization
Design: Parts I and 11 - Ma nagemerrt Science - vol . 17 - n ? 12,
August 1971 - (p, B-705 a 731).
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ncccss5rios para atender a uma demanda especificada de output.

Desta forma, os autores assumem que o "propósito organizacio-

nal" é o maior determinante da estrutura e os propósitos dos

participantes individuais são modificados pela estrutura. As-

sim, derivada a forma organizacional genérica, a balança dos

indu zimcnto s que a organi zação of erec e em relação às con tri -

buições dadas pelos participantes passa a constituir urna con-

sideração secundária no designo Os autores não lidam com no-

çoes de organização "informal", porem, assumem que considera-

çoes acerca de personalidades, estilos e limitações nas habi-

lidades individuais podem ser ajustadas à forma organizacio -

nal básica.

Outro aspecto por eles abordado é a distinção entre os siste-

mas gerencial e logístico, os quais nunca se confundem .

. As unidades logísticas: constituem atividades que Vlsam a

converter os recursos físicos e informacionais em produtos

ou serviços finais que a empresa procura vender aos consuml

dores e clientes. Estas unidades podem ser os departamentos,

divisões ou órgãos funcionais, corno por exemplo: produção

vendas, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento etc .

. As atividades gerenciais: são as que se referem ao controle

da organização e podem ser estruturadas a partir de duas di

mensoes:

a. Problemas que os gerentes devem resolver: Problemas Estra

tégicos. Este é o primeiro tipo de probl~ma a ser enfren-

tado pelos gerentes. Seu objetivo é a escolha dos produtos

ou serviços a serem executados e o tipo de clientes, con-

sumidores e mercados, a quem pode vend~-los, isto é, visa

ã seleção do "VETOR DE OUTPUT" da organização.

,
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b. Proce~sos d~ solução de prbblemas utiliz~db~ pelos.
g~r~nt~s: Trata-se da organização da firma pela atr!
buição de autoridade e responsabilidade na tomada
de decisão entre os participantes, estabelecendo fl~
xos de trabalho, arranjando facilidades e esquemati-
zando os sistemas de prestação de contas e de infor-
maçao .

. Problemas Administrativos da Gerência: constituem um
terceiro tipo de problemas e consistem na exigência de
requisitos que posslbilitem agrupar, configurar e esta-
belecer relações entre as atividades logísticas e gere~
c iais .

Problemas Operacionai~: constituem na progr~maçao de
operaçoes de produção, estabelecimento da pOlítica de
preços, desenvolvimento de programas de propaganda, pr~
jetos de pesquisa, dados contábeis,etc., pelos gerentes,
no sentido de gerar o desejado "VETOR DE OUTPUT" usando
as relações administrativas estabelecidas.

O gráfico que vem a seguir mostra os onze passos genéricos
de processamento da informação utilizados na solução de
problemas gerenciais:
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CTCLO GERENC IAL (23_6)

(1) Objetivos
~

(2) Percepção das oportunidades

~
(3) Diagnóstico

~
(4) Geração de alternativas

~
(5) 1\nálise das c ons cqüênc i as
~

(6) Seleção
~

(7) Pr og r ama ç ào

~
(8) Comunicação e liderança

~(9) Avaliação do desempenho

(lO) Observação das tendências

(11) Para os outros na empresa

Nas diferentes situações problemáticas, diferentes grupos
destes passos podem ser empregados. Na prática ~ incontestá
vel a predominãncia de três subrotinas:

Planejamento: 1\ mais complexa, ut.iliza, para definir c
elaborar os futuros cursos de ação da "ação organizacio -
na1", os passos: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 e 10 .

. Implementação: recicla os passos 8 e 9.

Controle: utiliza os passos 1 - 2,- 3 e 9 para monitorar
e avalia o desempenho passado, a fim de adotar açoes cor-
tivas sobre os desvios em relação aos objetivos.

lz36) H. r. Ansoff e R. C. Brandenburg, op. cit., p. 708.
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Os autores preocupam-se com a distribuiçio na organiza-
çio da autoridade,e responsabilidade relativas is tres
categorias de problemas (estratégicos, administrativos
e operacionais) e aos três tipos de processos de resol~
çio de problemas aplicáveis a cada categoria (implemen-
taçao, controle e planejamento). Colocam os objetivos do
design organizacional da seguinte form~: dados os obje-
tivos organizacionais e sua estratêg~a, deve-se desenhar
urna estrutura que ofereça o máximo desempenho potencial
para atingir aqueles objetivos. Para tanto, o design
organizacional deve atender a cinco cirtérios:

1. Eficiência no estado-estável: a estrutura ótima e
aquela que produz um nível espeçifico de operaçao
(throughput) ao c~sto mínimo.

2. Reatividade operacional: (operating responsiveness):
ê a capacidade da organização em mudar pronta e efi-
cientemente os seus níveis de operaçao (throughput).

3. Reatividade estratética (strategic responsiveness)
e a capacidade da organização em responder as mudan-

,ças na natureza (mais do que a mudanças no volume)de
sua riperaçio (throughput), corno obsolescência de seus
produtos, mudanças na tecnologia do produto, oportu-
nidades e restrições.

4. Reatividade estrutural (structural reponsiveness): é
a capacidade de urna organização de mudar-se a si pr[
pria e mudar sua estrutura.

s. Qualidade das decisões e informações: no sentido de
que possam produzir os resultados mais eficazes.

Estes cinco critérios são combinados com verificações
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dos recursos econômicos e humanos para selecionar e mod~

lar as possiveis formas organizacionais básicas cnc on tra

das nas diversas empresas. Os itens 2, 3 e 4 constituem

"respostas da organi..,ação"às pressoes recebidas.

Formas organizacionais bá~ic~s:

a. A Forma Funcional Centrali~~da ou multi-funcional:en

controu enorme aceitação na indústria americana a

partir de 1920, como resposta ao rápido crescimento

em -tamanho e complexidade dos negócios. O seu princi-

pio básico e o agrupamento de atividades logisticas

similarcs soh os principais gcrcntcs funcionais quc

sc rcportam ao estado-maior ~entral.

E,A,O

Forma Funcional Centralizada

. Os quadros brancos identificam as responsabilidades por
decisões.

Os quadros escuros identificam as atividades logisticas.

1. Caractcristicas: A forma funcional apresenta a vantagem

principal de eficiência no estado estável (steady-state )
alcançada com a economia de escala de overheads e habili-

dades as quais os autores denominam sinergia. A economla
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de escala geralmente é proporcional aos volumes de opera-
ções (throughput) de um produto particular, porém, a eco-
nomia de sinergia somente pode ocorrer quando as habilid~
des, processos tecnológicos e facilidades ou a competên -
cia gerencial requerem similaridade.

2. A forma funcional também apresenta reatividade operacional
grnçns n umn cndein relativamente simples de comunicaç50
c d cc is â o . Lssa rcnt i v i.d adc d csaparccc Tr medida que aume~
ta o tamanho da firma ou o nGmero de produtos-mercados na
linha de produtos, pois, a gerência e os processos logís-
ticos começam a se defrontar com conflitos de prioridades:
As decisões e produtos começam a retardar, as linhas de

-tornam-se longas e a reatividade as condi-. -comunlcaçao
ções externas retarda-se, raramente ocorrendo a tempo.

3. A forma funcional apresenta, todavia, uma reatividade es-
trutural inerentemente pobre. Como a mesma gerência de
topo é responsável pelas decisões operacionais, administr~
tivas e estratégias, as prioridades tendem a ser coloca -
das e a atenç50 alocada sobre os três simultaneamente. Du
rante o processo, ocorrerm:

a. Decisões Oreracionais: Tendem a deslocar as outras duas
graças a seu grande volume, facilidade de reconhecimen
to e imediatismo de suas necessidades.

b. A reatividade estrat~gica torna-se ent50 impedida de~
tro das funções logísticas por um conflito ent50 impe-
dida dentro das funções logísticas por um conflito en-
tre as atividades de estado estável e as inovativas.

c. Ativi~ades Inovativas: sao secundárias porque a forma
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funcional focaliza mais a eficiência do estado estável.

d. A Re~tiVid~de E$tr~tti~~l ~ impedida por falta de recur

sos organizacionais especiais para lidar com a geraçao

e introduç~o de mudanças estruturais.

CONCLUSAo: Apesar disso, a forma funcional tem raizes hist6ri

cas e ê eficaz em certas firmas que atuam em ambien

tes operacional e estrategicamente estáveis, requ~

rendo, na linha de produtos, um número limitado de

produtos similares.

B. A Forma Divisioh~l Descehtraliz~da ou multi-divisional:-

utilizada pioneiramente na DuPont e na General Motors Cor

poration, na d~cada de 1920, ilustrada na pesquisa de

Chand l e r (237).

Guerra Mundial e tornou-se a forma padrão da maioria das

grandes e m~dias organizações no mundo livre.

(237) A1fred D. Chand1er, Jr., Strategy and Structure, Cambridge ,
Mass., The MIT Press, 1962.
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E, A, O

1

ovas Divisões

I I I
2 2 n2(PFln)O (Proo) O (Mar k)

1--
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I]' I '.II '!l' i ,:I!
i lil I', li

1, :

Forma DivisionalDescentralizada

Ed indica a estratégia de diversificação,

Ee indica a estratégia de expansão,

Expoentes (como AI,A2) indicam agrupamento de produtos-mer-
cados relacionados,

O indica as atividades operacionais comuns às divisões,
r rj~'

L: Os quadros brancos indicam as responsabilidades ror decisões,
Os quadros escuros indicam as atividades logistícas.

-A forma divisional descentralizada representa uma resposta as
limitações da forma funcional. Conforme a pesquisa de
Chandler, a General Motors e a DuPont cresceram em tamanho
e multiplicaram seus produtos a um ponto em que a reativida-
de operacional tornou-se inadequada às demandas de seus mer-
cados. No caso da DuPont, a diversificação criou uma família
de produtos heterogênea que passou a limitar as vantagens da
produção em escala criando, com o tempo, uma sinergia negati
va: os gerentes tomavam decisões sobre produção, vendas e
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pesquisa a respeito de uma ampla gama de produtos, muitas
~'" das quais, acima de suas competências. Os procedimentos l~

gísticos padrões que eram ótimos para alguns produtos tor-
naram-se subótimos para outros.

1. Caract~~lsti~~s: O principio bisico da forma divisional
descentralizada ~ o agrupamento das atividades por pro-
dutos-mercados relacionados, sem levar em conta as ati-
vidades logísticas relacionadas como na forma funcional.
Cada grupo de produtos-mercados (divisão) ~ atribuido a
um gerente que tem responsabilidades completa para as
decisões estrat~gicas, administrativa e operacional na-
quela área a ele atribuída.

2. Limitaçãb do escbpo do gerente diVisional: em termos da
estrat~gica (E ) da sua posição atual.c Istoexpansao

ocorre porque a responsabilidade pela diversificação
(Ed) ~ reservada à corporação, a única que pode atribuir
a implementação da diversificação a uma divisão ou esta
belecer a atividade logística requerida ao nível corpo-
racional como na figura anterior (retângulo escuro). Na
maioria dos casos, esta atividade consiste em adquirir
outras firmas, todavia, em algumas empresas onde ocorre
diversificação tecnológica e intensiva, a atividade es-
trat~gica da corporação desenvolve uma ampla gama de es
quemas logísticos, como ~ o caso da DuPont, pioneira nes
te aspecto.
No seu conjunto, nas empresas multidivisionais, a atri-
buição de responsabilidades gerenciais e logísticas pa-
ra cstratEgia E difícil e compl~xa, resultando quase se~
pre em uma pobre administração da mudança estrat~gica.
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3. Al~m da inversificaç~o, ~ comum nas empresas multi-divi-
sionais adicionar outras funções logIsticas ao escrit6rio
central, como por exemplo: compras, departamento legal,
finanças, treinamento, pesquisa b5sica. Para tanto, a
função logística deve:

a. Ser comum a mais de uma divisão,

b. Oferecer vantagens de escala sobre a base multi-divi-
sional,

c. Não degradar a eficiência das respectivas divisões.
Na prática, o crit~rio Cc) é muito difícil de medir,
principalmente porque as divisões concorrem entre si
para os serviços da função comum, de tal modo que,
a pr6pria atribuição de funções 10gIsticas comuns tor
na-se ponto de contenda entre a administração divi -
sional e a corporativa.

4. O propósito princ~pal da forma divisional ê preservar
a reatividade operacional das firmas que se tornam gra~
des e complexas, sem perder a sinergia e a economia de
escala. Entretanto, quando um grupo homogêneo de prod~
tos-mercados é subdividido, as economias de escala e
sinergia são sacrificadas.

A reatividade estratégica e estrutural da estrutura di-
visional é, no seu todo, superior a das empresas de ta-
manho similar, organizadas funcionalmente.

S. Em comparação com empresas organizadas funcionalmente,a
limitação da 5rea individual de responsabilidade de ca-
da gerente divisional permite-lhe dedicar uma atenção r~
lativãmente maior is questõei estratégicas. Ao mesmo
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tempo, a provãvel centralização da pesquisa b~sica for~
ça-o a competir com outras divis6es para o esforço de

pesquisa.

6. Ao nível corporativo, a carga de trabalho é menor do
que numa firma funcional semelhante. As decis5es de ex-
pansão estratégica são delegadas, e as decis6es opera -
cionais são limitadas a monitorar o desempenho divisio-
nal e aprovar os planos divisionais. Na pr~tica, a admi
nistração corporativa geralmente falha ao aproveitar e~
tas oportunidades, pois ou continua a ser abertamente
reativa.a problemas operacionais ou reduz o tamanho do
escrit6rio de staff a um nível mínimo no qual não exis-
te nenhuma capacidade para tomar decis6es estratégicas
ou estruturai s.

CONCLUSÃO:

A forma multi-divisional representa um importante passo
no desenvolvimento de estruturas eficientes. Sua superi~
rldade sobre a forma funcional deve-se ao fato dela com
binar a eficiência do estado est~vel com reatividade or
ganizacional. Todavia, ela representa somente uma melh~
ria limitada na reatividade estratégica e estrutural.

C. Forma Adaptativa ou Administração po~ Proj~to:

Esta forma somente foi reconhecida a partir do período
da Segunda Guerra Mundial, tendo representado uma re$-
posta ã necessidade de reatividade estrutural em firmas
cujo composto de produtos muda constantemente e cujos
produtos apresentam vida relativam~nte curta, exiginda.
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para sua eficácia, concomitância da estratégia reativa e
operacional.
Esta forma foi mais utilizada por firmas de defesa tecn~
logicamente intensivas nos E.V., sendo geralmente denomi
nada "Gerência de Projetos" ou "Forma Matricial" embora
alguns autores prefiram chamá-la "Forma Adaptativa".

Nesta forma as atividades da firma sao arranjadas em,

do í s .grupos:

a. um grupo de desenvolvimento (a parte esquerda da pro-
xima figura) responsável pelo planejamento estratégi-
co, bem como pelo desenvolvimento e manutenção dos
recursos e habilidades da firma.

b. ~upo de projetos: responsável pelos planos de imple-
mentação estratégica, bem como pela operacionalização
das posições de produtos-mercados resultantes.

E uma forma fluida e flexível.
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FORMA ADAPTATIVA OU ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS

-

I I
E3(I ,C)~ ~4 (I, C) ,8 I/á, C) ,0P

PW P&D P&D
1------- 1------ ------Mark Mark Mark--_._-- I- - .- -- -- 1------

Prod Prod Prod

P&D
-- - - - -- ..

Mark
Prod

· Os expoentes indicam produto-mercado distintos.
As linhas sólidas indicam atividades permanentes.
ECP): responsabilidade de planejamento estratégico.

· ECI,C): implementação estratégica e controle.
· A : responsabilidade de decisão estrutural.s

A : responsabilidade de decisão por recursos e habilidades.r

O escritório central compreende as partes permanentes, escrl-
tos do gere~te de desenvolvimento, gerente de projetos e gere~
tes funcionais. Quando novos mercados são localizados, os ge-
rentes do projeto são solicitados e retornam as áreas funcio-
nais de suas especialida~es quando os ·projetos terminam. Os r~
cursos logísticos e pessoal sofrem igual rodízio dentro e fora
dos grupos funcionais competentes.

Dentro do grupo de desenvolvimento, as equipes temporárias de
planejamento de projetos podem ser for~adas d~ acordo com suas
competências gerenciais e logísticas nos grupos funcionais. Os
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projetos sao iniciados e planejados dentro do grupo de compe-
.tência, seja pelas equipes "ad-hoc" ou intrafuncionalmente. A
partir da aprovaçao da corporação, a implementação da estraté
gia e das operaçoes é transferida para o grupo de projetos.
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Os gerentes funcionais dos grupos de desenvolvimento envolvem-
se com a inovação no processo e administração da tecnologia
da firma, recrutam pessoas e desenvolvem as potencialidades e
capacidades organizacionais.

Caracteristicas

1. Ao nivcl corporativo cabe a responsabilidade pelo planeja-
mento estratégico global, ao invés do planejamento dos es-
pecIficas projetos feito pelo grupo competente. Devem res-
ponder também pelo desenvolvimento da estrutura organiza -
cional, aprovação e controle dos planos administrativos do
grupo de desenvolvimento, planos estratégicos do grupo de
desenvolvimento e planos operacionais do grupo de projet?s.

2. A vantagem da forma adaptativa apóia-se na reatividade es-
tratégica, estrutural e operacional.

a. Reatividade estrutural . --por que a organlzaçao e aberta
e pode prontamente mudar sua forma e configuração. A
aceitação da mudança é aumentada pelos compromissos nao
permanentes do pessoal chave de gerência e o pessoal lQ

-# •glstlCO preocupado com a segurança no trabalho e expe~
tativas de novos compromissos desafiantes.

b. A reatividade operacional e implementação rápida e efi
caz da e~tratégia são asseguradas pela preocupação dos
gerentes de projetos com os específicos produtos-merca-
dos, bem corno pela dedicação exclusiva às atividades lo
g Ls t icas.
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c. º----.J2.lanejamentoefica~da estratégia é pOssivel, princi-

palmente devido a:

1. Limite da carga de responsabilidade atribuida ao es-
critório central pela dedicação dos

2. Grupos de desenvolvimento ao planejamento e inovação:I
I

3. Flexibilidade das equipes de projetos;

4. Tempri de vida dos projetos limitado serve como lncen
tivo geral para a preocupaçao com a estratégia e um
deszncorajamento i preocupação com as operaçoes.

11
11 3. Principais limitações desta forma:

1. Produz pequena economia de escala e apenas uma limitada
sinergia nos grupos competentes. Sua efici~ncia, no es-
tado estável é pobre em virtude da exist~ncia de dupli-
cação de capacitações e resultados

2. A o sucpsso da aplicação desta forma depende da possibl
lidade de transferir os recursos logisticos entre os

ri
li

projetos e os grupos de compet~ncia. Por este motivo
não é adequada i indústria intensiva, como por exemplo:
quimica, aluminio, automobilistica etc. Também não e

ri
FI

recomendada em que haja dificuldade em separar e ulri -
buir meios para pacotes de projetos controlados separa-
damente.

Na sua forma pura, limita-se a empresa onde o negócio e

ri
,n
I.
n

fazer P&D intensivamente, o volume de produção é limitado,
os meios são aplicados ~om pouca entensividade, ou os meios
são flexiveis e prontamente amortizáveis ao longo do tempo
de vida de cada projeto individual.

d. A Forma lnovatí.va

t a última forma básica que emerge da procura continua
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dos quatro principais critérios de desempenho: eficiên
eia do estado estável, resposta" operacional, resposta es
tratégica e resposta estrutural.
Antes de descrever esta forma, os autores procuram fa-
zer mais distinç~o entre criatividade e inovação: Cria-
tividade é a capacidade de gerar idéias e prometer no-

I vas estratégias que movam a organização. Inov~ção:
clui a criatividade, mas também envolve o processo de

ln-

translação da idéia para um produto que tenha mercado e

fi seja potencialmente lucrativo. Ex crnp lo : Um - grupo dc

competência bem sucedido nesta fo~ma pode ser consider~
do criativo, porém, se ele n~o tem os mecanismos neces-
sârios para transferir as idéias do projeto para o mer-
cado, a empresa provavelmente apresentará um baixo re-
gistro de inovaç~o .

••I!rl
FORMA .INOVATIVA

[I
ri

k~_m!LJ
~ír[Q(hl!!_~
:"1~1Tl!! j

11
[I
ri

I
[11

n
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Características
~.

1. O p~incipio b~sico da forma inovativa 6 tornar lucra-
tivo no momento, produtos-mercados estabelecidos em
grupos de negócios atuais e desenvolver novas posições
de produtos-mercados atrav6s de um grupo inovativo.E~
te Gltimo pode cuidar das atividades de expans~o ~ de
d iver sificação.

a. A atividade estrat6gica do grupo atual pode ser li
mitada à exploração da posição atual, como por11

I

fi
fi
FI

exemplo, uma crescente penetração no mercado ou
melhorias incrcmcn t a i s nos produtos atuais.

b. Outra possitilidade 6 limitar o grupo de inovação
às atividades de diversificação e atribuir plenas
responsabilidades de expansão ao atual grupo de ne
gócios. Esta alocação de responsabilidades de
ação estrat6gica é assunto de consider~vel impor -
tância e dificuldade.

ri
~

n
[I

A forma inovativa opera da seguinte maneira: um novo
produto-mercado ê concebido, planejado e implementado
pelo grupo inovativo na base de um projeto. O grupo
pérmanece respons~vel pelo projeto até que se torne
comercialmente vi~vel. Isto significa que, as facili-
d3dcs de produç~o, como por exemplo em construção de
plano piloto e'testes de mercado executados. Verifica
da a viabilidadc, o projeto ê transferido ao grupo
atual de negócios, podendo ocorrer:

ri
11
11

:

ri
I[I
ri

fazer parte de uma divisão exist~nte quando o prod~
to-mercado ê bastante distinto e se apresenta eleva
do potencial.
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.""passa a formar urna nova divisão: quando sem vulto

é muito grande.

a. Quando a transferência inclUi to dás as pessoas
e facilidades: Esta maneira tem o seu mérito,
porque expoe os gerentes das operaçoes frente a
um ambiente inovativo e de estado estivel e pr~
porclona um ~nterc5mbio interessante de informa,

I
I

ri

ção e de experiência. Em algumas empresas tal
transferência ê apenas temporária e a inovação
orienta o retorno das pessoas para o grupo ino-
vativo após um atroca de deveres.

o atual grupo de negócios na forma inovativa pode
ser estruturado divisionalmente ou funcionalmente,de

fi pendendo de qual das duas formas de organização ê a
mais apropriada para os produtos-mercados estabeleci
dos.

f1 A forma inovativa pode oferecer potencialmente elev~
da resposta em comparação com os quatro principais
critérios de desempenho. Todavia, algumas economias

fi de escala podem ser sacrificadas devido ã duplicação
de recursos nos dois grupos e por causa da estrutura
de projeto do grupo inovativo.

11
ri

,,
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A separaçao da inovação das operações atuais coloca
alguns problemas de comunicação das novas necessida-
des, oportunidades e tendências percebidas pelos ve~
dedores dos grupos de negócios atuais para os novos
geradores de projetos no grupo inovativo. Se essa co·
municação não for bem desenvolvida. surge o perIgo
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dos inovadores negligenciarem as oportunidades de ex

pansão em favor da diversificação.

e. Modificações das FormasBás icas

Nenhuma das quatro formas básicas é plena e igual

mente reativa aos quatro principais critérios de

comportamento organizacional; cada qual parece de

senhada para adequar um conjunto distinto de con-

dições. Ao abordar a tarefa do design organizaci~

nal, cada empresa necessita selecionar o conjunto

de critérios de design aplicável ao seu particular

negócio e ambiente. Cada firma pode aplicar estas

formas bâsicas para selecionar a forma que mais

se aproxima de suas necessidades, o que levarâ·

em muitos casos, modificações das formas básicas.

A "arvore elo desenvolvimento organizacional",apr~

sentada por muitos autores aparece na figura abai

x o .

Inovat iva DuaI ,
Adaptativa Dual
Inovativa lIíbrida I
Negócios At~,is:Ação
Rcut iva por produto-mercado
ur iciente por Iunçào

FUNCIONAL-------D-IV15IONAL------ TATIVA-Il'l)VAT~VA

~ lIíbrida I
í spersâo geográfica ---

das unidades logísticas Ariv i.ladcs reativas NCi:ócios Atuais:
al!l'up;ltl;ls por pl~ "Rea t iva opcrac iona 1mente por Região
duto-mercado W\TRIZ 'Eficiente .por função com dispersão regional
IItbrida II

i'1'1\5

GERF.~IADEPRODUTO(P&L)
GERrNr.IADEPROllUTO(5taff)
Separação Pai ítica da operação

(E + A da O)

Cia.IIoIJing
Cia.Cong lomerada
Estrutura de Grupos
Separação PoI.'daOperação
(*~rência de Trabalhos rAdministração

de Projetos

Inova! iv" Iiíhl'ida I II
Reativa estrategicamente por região e n~ de mercados
Reativa Operacional por Região
Eficiente por flUlÇãocom dispersão regional

"Rca t ivn operacional
por região eficiente

'Eficicntc Rcativa por
produto-merendo

*He:lt iva operuc iona hncntc
por região

·Eficiente por funçiio
'RcaÚ va cst rat.cg icumcnte
por produt o-mercado

A Arvore do Desenvolvimcnto Organizacional
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1. Sistema de Planejamento Programação e Orçamento (Planning
Programming Budgeting System: PPBS). Desenvolvido pela
Rand Corpo e aplicado por McNamara no Departamento de
Defesa americano, estendendo-se posteriormente às empre-
sas.
Basicamente ê um sistema de planejamento que proporciona
visibilidade para o potencial do produto-mercado da fir-
ma, sua estratégia e seu desempenho nos respectivos am-
hiel1tos de produto-mercado (McNamara os denominava 'mis-
sões') em que a firma opera. Em uma firma organizada fu~
cionalmente), o PPBS proporciona informação sobre a natu

ri
fi

I
I

"ri
~

reza e direção dos negócios da firma que não pode ser
diretamente inferida simplesmente pela análise das res-
pectivas funções. O PPBS permite visibilidade quanto
demandas distintas do ambiente: Se os ambientes foram
fortemente competitivos ou se estiveram sujeitos a rápi-
das mudanças estratégicas, o PPBS pode apenas melhorar
a reatividade operacional e estratégica da firma ao
vel de planejamento no subsistema administrativo, desde
que o subsistema logístico funcional permaneça sem alte-

-raçoes.

A int~oduç50 do PPBS rcquer, estruturalmente, a inclusão
de atividade de staff ao nível corporativo.

2. Organização de G~r~ncia de Produto: a estrutura de gere~
cia de produto pode proporcionar reatividade operacional
e estratégica aos produtos individuais em uma organiza -
ção funcional. Difere do PPBS, primeiramente pela sua
pcrspectiva mais estreita sobre os produtos da firma e,

-as
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secundariamente, pela responsabilidade adicional para os
vários graus de implementação e controle em conjunto com
o planejamento. Os dois conceitos não são contraditórios,
e cada qual complementa o outro.

O extremo da vers50 deste conceito seria um gerente indi
vidual responsabilizando-se pelo desempenho de um produ-
to particular.

A responsabilidade aqui significa implementação dos pla-
nos através de acompanhamento do desempenho, verificação
e antecipação aos problereas. O gerente de projeto -nao
recebe nenhuma autoridade nem responsabilidade direta p~
ra o sucesso ou falha do produto. Ele é principalmente
respons~vel pela geração e comunicação da informação so-
bre o produto particular.

No outro extremo teríamos um gerente de produto respons~
vel pelos lucros e perdas do produto: Recebe toda a res-
ponsabilidadc pelas decisões relativas ao produto, mas
em uma estrutura funcional ele precisa construir todos
seus recursos logísticos pa-a executar as decisões.

Outra variante da estrutura gerencial de produto é a atri
buição de algumas funções logísticas ao gerente de prod~
to (como marketing) permitindo-lhe obter outros outputs
logísticos das. áreas funcionais. A racionalidade subjace~
te aqui é que .est e arranj o torna possível combinar reat i

vidade operacional comefici~ncia de estado estável.

3. Separação da poIÍ~ic~ das respon~abilidad~~ operationais:

Esta modificação pode ser aplicada igualmente na forma di
visional para reduz~r a carga de trabalho dos indivíduos
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do escritôrio central. como também proporcionar um meca-
nismo de colocação de prioridade para chamar a atenção da

política que na linguagem dos autores, sao as decisões

estratégicas e administrativas para as quais o presiden-

te e o vice-presidente sao geralmente designados.

4. Dispersão geogrifit~ d~s unidad~~logístic~s:

Feitas através de transporte de custos, ou alocação de

matérias-primas, ou barreiras culturais e políticas, que

embora não mudem basicamente a estrutura da forma funcio

nal, colocam obstáculos à comunicação dentro da organiz~

çao. Quando a reativid~de operacional e/ou estratégica

são importantes para o sucess: a dispersão geográfica p~

de permitir melhorias para a estrutura divisional, mesmo

11

*I
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ã custa da economia de escala.

Variações na Forma Divisional:

-e uma estrutura que1. Administração de Trabalhos: lembra
a est'rutura funcional, na qual os gerentes que controlam

as facilidades logísticas recebem apenas a autoridade p~

ra decisões operacionais, enquanto todas as decisões es-

tratégicas e administrativas ficam reservadas ao staff

ou estado maior. Assim, enquanto nesta estrutura o gere~

te de trabalhos pode ter muitas áreas funcionais repor -
-tanJo-se a ele, porem, todas as decisões não operacionais

são levadas aos níveis mais elevados.

2. Companhia Holding: é o extremo oposto i ger~ncia de tra-

balho:- A administração central delega todas as respons~

bilidades de decisões às divisões ou subsidiárias, reten

fi,
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do ap cna s o contro lc financeiro e certas funções logís-
ticas comuns, geralmente as ireas financeira, legal e

de controle.

3. Companhia Conglomerada: é uma variante muito popular,e~
treitamente relacionada com a companhia holding. Enqua~
to a companhia holding desempenha funções, o escritório
central coloca maior ~nfase na diversificaçio através
da aquisição de outras firmas e ocasionais vendas (des-
membramentos) de divisões que não apresentam desempenho
financeiro dentro dos padrões exigidos pela firma.

4. Formas Híbridas: a forma divisional apresenta muitos de
rivativos que agrupa,m partes da firma de acordo com di-
ferentes principios no sentido de torni-la mais reativa
quanto a certos critérios de desempenho organizacional.
Por exemplo, a forma híbrida em urna indústria de produ-
çao em massa de produtos de consumo competitivos pode
ser representada por urna firma que organiza suas -areas
de p&n e marketing dentro do princípio divisional, en-
quanto arranja suas ireas de manufatura e distribuição
dentro do princípio funcional. Na Forma Híbrida 11, o
marketing pode ser organizado dentro de urna base regio-
nal para todos os produtos da firma, mas p&n e manufatu
ra sio agrupados em linhas de produtos distintos. A
Forma Híbrida 111 é tripla: o marketing pode ser regio-
nal, a manufatura e funcional, e p&n orientado pela li-
nha de produtos principais.

As formas híbridas organizacionais, porém tendem a crlar
sérios problemas de comunicações internas, planejamento

fi
l



e contrc le. Uma solução freqUentemente encontrada ~ a
criação de um mercado interno CDm virias partes da fir-
ma comprando e vendendo umas das outras. Como o mercado
é muito pequeno para um comportamento totalmente compe-
titivo, um problema difícil ~ o de estabelecer transfe-
rências de preços, o que ~ feito pelos níveis administra
tivos de topo.

Variaçõe~ na Fbr~a AdaptatiVa ou Admipi~tração d~ Projetos:

1. Organização Matricial: é um nome geralmente utilizado p!
ra descrever uma variante da forma adaptativa, na qual
a parte administrativa do grupo de competência é organ!
zada não de acordo com suas funções logísticas normais,
mas conforme as habilidades e competências distintas da
firma.

2. Administração de Projetos: ~ uma estrutura que lembra a
forma divisional com o gerente de projeto ao nivel equ!
valente ao do gerente divisional. A distinção reside no
fato de que os projetos apresentam tempo de vida finito
e a cartei-a de projetos muda ~ medida que os projetos
sao terminados e novos projetos são iniciados.

Variações na Forma Inovativa:

1. lnova~ão Dual: ~ uma forma sob a qual tanto o grupo in~
vativo como o grupo de neg5cios atuais são responsiveis
pela mudança estratégica. O primeiro se responsabiliza
pela diversificação, enquanto o segundo pela expansãa .

2. Forma Funciohal Adaptativa: ~ uma forma que organiza o
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grupo de neg6cios.atuais (current business group) na b~
se funcional. Indicada para as indGstrias de tecnologia
intensiva, que requei-am baixa reatividade operacional
e elevada eficiência de estado estável. Uma indGstria li
der .na tecnologia (como a DuPont o foi ao redor da d~ca
da de '30 a 50'), com fortes proteções de patentes so-
br e suas invenções podem operar com sucesso com esta for
ma.

3. Formas HIbridas: como a forma inovativa ~ mais rica em
possibilidades estruturais, as variações possIveis sao
bastante numerosas. ~omo j~ foi dito, uma parte da org~
nizaç~o, com características particularmente desejáveis,
cria problemas de interação interna que às vezes nao
são bem compreendidos. A Forma Híbrida I separa o grupo
de negócios atuais em atividades funcionais e tipo-divi
sional. A Forma Hibrida 11 mistura orientação regional
e funcional. A Híbrida 111 estende a Hibrida 11, primei
ramcntc por dispersas as atividades inovativas geografi
camente e depois atribuir responsabilidades específicas
(de amplitude mundial - world-wide) de produtos-mercados
para cada uma. E o caso de firmas que emergem de uma
tecnologia intensiva e multi-nacional, como a IBM.

r,
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-!.' III - ABORDAGEM DE KINGDOM

Seguindo as linhas de Emery e Trist no que tange is influ~n
cias ambientais sobre as organizaç~es e adotando a perspec-
tiva de Thompson quanto i variedade de respostas organiza -
cionais no sentido de se proteger do impacto ambiental,
Kingelon (233) prucura realçar as formas organizacionais que
vivem em ambientes turbulentos, já que a turbul~ncia ambien
tal parece ser uma das características mais marcantes da
atual idade.

Para Kingdon, existem muitas oportunidades para as organlz~
ções que desejam transformar ou adaptar sua estrutura inter
na de tomada-de-decisões para poderem lidar com a crescente
complL_.~Jade e incerteza em ambientes turbulentos: A adapt!
ção refere-se is respostas que a organização pode adotar ao
lidar com circunstâncias· ambientais emergentes e, sem a com
preensão adequada do ambiente turbulento e da estratégia de
adaptação ativa, uma organização corre o risco de adotar mo
dos passivos de adaptação que poderão "resolver" os proble-
mas de hoje, mas no processo, certamente provocarao maiores
problemas para o futuro.

Para Kingdon, os modos passivos de adaptação sob condições
de incerteza e complexidade são essencialmente mecanismos de
defesa das organi-zações: lembrando Emery, no que se refere
i tend~ncia existente de degradar a complexidade externa a-
trav~s ela segmentação, fragmentação, dissociação ou pela
combinação desses tr~s processos em ambientes organizacio -
nais complexos, o autor aponta os principais modos de adap-

(238) Donald~Kingdon, Ma t r í x Organization: Managing Information
Technologies, Lonelres, Tavistock Publ., 1973.



taçao passiva poss!veis, a saber:

1. Segmentaçio: quando uma situaçio torna-se muito complexa

para a aprendizagem organizacional significativa, ocorre

desorganizaçio vertical: o topo e a base da organizaçio
- .tendem a se disjuntarem gradativamente e varlOS n!veis

da organização tendem a perseguir objetivos de acordo com

as suas pr6prias percepç6es da realidade.

2. Fragmentaçio: ao se defrontarem cofu a complexidade, os

fins e os meios tornam-se confusos e, ao lonto do tempo,

surge a falta de continuidade nos objetivos, principalme~

te durante os períodos de rápida mudança exigindo redefi

nição das miss6es organizacionais.

3. Dissociação: quando uma organizaçio se diferencia para

defrontar-se melhor com a complexidade, pode ocorrer a

desorganizaçio lateral: Partes da organizaçio perseguem

seus pr6prios fins sem respeitar as necessidades integr~

tivas do sistema total.

Os modos ati 0S de adaptaçio sob condições de incertezas e

complexidade sio muito mais complicados, pois a sobrevivên-

cia e crescimento das organizaç6es na pr6xima década depen-

derão em grande parte do grau de inovaçio e do grau de cor-

relaç6es diretivas que as pessoas podem fazer de si mesmas

(necessidades humanas e organizacionais) e seus ambientais.

Quando um sistema humano pode perceber e aprender, ele está

apto a determinar seu futuro em um grau impossível para o

sistema que apenas repousa seu futuro na mera adaptação.·

Emery cita que, o desafio da sobrevivência da organização,

face ~ crescente complexidade inclui:
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1. Aumento do de condições relevantes que ela pode

levar em conta,

2. Atenç~o extensiva aos objetivos que seus membros podem
perseguir com sucesso,

3. Aumento do alcance e eficiência das respostas que ela
está apta a fazer.

A org~nizaç~o pode contribuir, em cada um desses três
para sua capacidade de escolher no presente, enqua~

to simultaneamente, amplia as suas escolhas futuras. A
organlzaçjo tomada individualmente, tem corno objetivo bá
sico do design o desenvolvimento de estruturas internas
efira~es de tomada-de-decisio para dispor e redispor seu
f unc i.o namen t o . Torna-se necessário o estabelecimento de
mecanismos de ajustamento mútuo baseado em valores dese-
jados pelos membros, uma vez que tais valores sio signi-
ficativos e tendem a ser auto-reguladores.

Kingdon dá especial atenção ao design organizacional que
" ~.atende a prlnClplOS mistos, corno e o caso do design matri

cial.
o design matricial incorpora principios mistos:
Representa Uma hierarquia baseada no princípio do design or
ganizacional que floreceu na teoria econ6mica e na livre em
presa, isto ê, um dos seus objetivos ê a preservaç~o e o
crescimento dos interesses dos acionistas: a administraç~o
da organização está envolvida com a representação dos inte-
resses dos acionistas.

o design matricial ~ uma parte de um complexo sistema de re
solução-de-problemas baseado em um princípio organizacional
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que desenvolve uma tecnologia para resolver problemas, mui-
tas vezes relacionados com sistemas de engenharia:- Aqui,
um dos objetivos é a solução em conjunto com outras organl-
zações, de problemas societários complexos e, neste caso, a
administração da organização matricial é incumbida da pre-
servação e pretação dos interesses através de todos os mem-
bros, de modo que ela possa ser, ao mesmo tempo, uma hiera~
quia normal "e uma entidade de resolução-de-problemas. Por
este motivo, está baseada em principios de organização rele
vantes a ambas estas definições de propósito organizacional,
a que leva quase sempre ao conflito entre os objetivos, ra-
ramente de acordo entre si.

A estrutura matricial realmente apresenta duas estruturas:

. Uma para a tomada-de-decisão hierárquica normal face aos
acionistas.
Outra para tomar as complexas decisões associadas com a
resolução-de-proble~as tecnológicos.

-Estas estrururas sao denominadas respectivamente funcional
e estrutura de projeto.

As atividades de engenharia e cientificas geralmente sao
organizadas em uma estrutura funcional e baseada estritamen
te na capacidade técnica, a fum de proporcionar identifica-
ção profissional e crescimento pessoal dentro de uma especi~
lidade técnica orientada verticalmente.

O desenvolvimento tecnológico reside nas habilidades (prin-
cipal recurso organizacional) da representação de multas h~
bilidades técnicas na organização. Todavia, a estrutura fun
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cional nao propnrciona relaç5es eficientes e eficazes entre
os desempenhos das várias especialidades técnicas nem propo!
ciona a integração e coordenação dessas especialidades num
esforço intraorganizacional requerido pelos projetos e pro-
gramas. O conceito de administração de projetos emergiu das
press5es pragmáticas para a melhoria da coordenação e do
desempenho na execuç50 de contratos da indGstria aeroespa -
cial americana.

A estrutura matricial mantém a vantagem da especizalizaçao
funcional enquanto obtém a vantagem da coordenação melhora-
da oferecida pelo conceito de administração de projetos e
isto representa uma soluç50 inovadora na adaptaç50 (l um am-
biente complexo.

Ao retratar a dinâmica da estrutura matricial, Kingdon ba-
seia-se na abordagem de Galbraith a respeito do processame~
to de informações. A dinâmica da organização matricial re -
pousa em uma ambigua autoridade de tomada-de-decisão:- Dado
um projeto, a organização deve processar informação para
que seus integrantes possam escolher entre alternativas. Na

pesquisa e desenvolvimento ~ dificil inicialmente definir
com exatidão qual será o produto acabado a ser escolhido. A
escolha do curso de ação deve ser feita em um ambiente que
não esclarece adequadamente as possíveis alternativas ou as
conseqU~ncias das alternativas escolhidas.

A.s r r o n t ci r a S de tal .inc c r t cz a -sao c on I'i.g uradas pela respo~
sabilidade entre gerentes de projeto e os gerentes funcio -
nais: Genericamente, os gerentes de projetos definem o que
deve ser feito, enquanto os gerentes funcionais determinam
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como fazê-lo. Cada gerente funcional está interessado
aplicação de sua particular especialidade representada pelo

na

seu grupo. A natureza do projeto total costuma exigir gran-
de interdependência e o-gerente de p~ojeto deve supervisio-
nar as transações entre os vários grupos funcionais envolvi
dos.

A autoridade para supervisionar as transaçoes entre os gr~
pos funcionais representa uma cadeia de autoridade secundá-
rla super imposta ã cadeia de autoridade primária represent~
da pela estrutura formal funcional, resultando em uma "teia"
relações de autoridade que viola a tradicional unidade de
comando da autoridade heirárquica: Enquanto o princípio da
unidade de comando estabelece uma linha clara e simples de
aut or idad e de tomada-de-decisão para a resolução dos confli
tos de interesses (subotirnizaç~o) entre .as funções dentro
da organização, a introduç~o da autoridade de projeto re-
sulta em uma estrutura de autoridade superimposta em uma
situação de conflito inerente.

Obviamente, este esquema de autoridade dual se desvia das
id~ias tradicionais sobre a organização formal e ~ conseqUe~
cia lógica da exigência de uma est~at~gia adquada, face -a
crescente incerteza ambiental. O volume de incerteza ambien
tal, na forma de incerteza tecnológica pode levar a organi-
zaçao a dividir seus níveis mais baixos atrav~s de cada es-
trutura de projeto, pois, face ã tecnologia avanaçda, tor-
na-se impossível ao nível mediador (gerencial) mediar toda
a incerteza no ambiente de uma maneira que possa permitir
urna clara separação entre estes dois níveis (t~cnico e me-
diador). O nível mediador não pode decidir, na medida em
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que o pr6prio problema surge, como pode ser resolvido e

quais os resultados finais a serem obtidos. A tentativa de

considerar a inovação tecnol6gica com um processo conjunto

a ser uefrontado na medida em que os problemas técnicos pr~

cisam ser resolvidos, passa a mapear a estrutura inicial de

projeto.

A tecnologia avançada s1gnifica que o nível técnico da orga

nização precisa ser mais envolvido no processo inovativo de

solução dos problemas técnicos. Neste caso, o nível técnico

passa a participar de um processo que nos ambientes menos

complexos é uma prerrogativa exclusiva do nível mediador:-

a mediação da incerteza ambiental. Engenheiros e cientistas

tornam-se necessá-ios no processo inovador asumindo posi-

ç5es na pesquisa e desenvolvimento (P&D). Assim, ~ medida

que aumenta a complexidade ambiental na forma de incerteza

tecnol6gica, a mediação do nível gerencial cede lugar ~ de-

manda sobre o comportamento dos membros individuais na org~

nização, os quais passam a ser solicitados a rrocessar e

transmitir informações na medida em que consigam compreender

os requisitos e restriç5es técnica. As matrizes organizaci~

nais, entretanto, não eliminam a necessidade de outras medi

das para alcançar a estabilidade da organização: Kingdon re

conhece um prop6sito duplo dessa forma de organização em um

ambiente turbulento:

. o prop6sito da organização de transformar o ambiente e re

Juzir a incerteza na sua percepção.

a manutenção de sua estabilidade interna, selecionando,p~

ra tanto, estratégias, operações e táticas adequadas.

,
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Deste modo, para Kingdon, estes dois propósitos podem
analisados no gráfico abaixo:

ser

Estrutura Função Pr-opô.s.I to

Estrutura Redução da
de projeto incerteza

Transformação do ambiente turbu
lento

Estrutura Avaliação e'
contenção
do risco

Alcance da estabilidade dentro
dos ambientes transformados pe-
las estratégias e decisões táti
cas e operacionais

A estrutura, funções e propósitos da forma matricial (239)

Assim, para Kingdon, a incerteza ambiental toma, predomina~
temente, 'a forma de incerteza tecnológica. O impacto tecno-
lógico ê proporcional ao número de casos excepcionais encon
trados na execução da tarefa e a natureza do processo de
busca de soluções que o individuo utiliza quando as exceções
ocorrem (dentro de um continuum de situações c "j o s extremos
sao as situações programadas e as situações não programá
veis).

Na estrutura matricial, a teia de relações de autoridade re
presenta uma tentativa de sintetizar estruturalmente as ne-
cessidades de tomada-de-decisão herárquica da organização e
a dinâmica de tomada-de-decisão tecnológica. Uma organização
matricial tende a bifurcar o sistema administrativo em pa-
pelS funcionais e de projetos: enquanto o gerente de proje-
to é mais inclinado a solver problemas e tomar decisões -a
luz das necessidades imediatas de sua especialidade, o ge-

TI39) DonaldiR:alph KIngJon, Matrlx Organization: Managing Information
T8chnologies, Londres Tavistock, 1973, p. 28.

,
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rente funcional é mais voltado a considerar a solução-de-
problemas e tomada-de-d~cis6es em termos das necessidades
futuras de sua especialidade~ Quando estes dois pontos de

.vista coincidem, há um balanceamento entre a perspectiva
imediatista e a de longo prazo; quando não, uma das
perspectivas passa a prevalecer provocando conflito

duas
na

orientação e direção da organização.

IV - ABORDAGHl DE GALBRAITH AO DESIGN ORGANIZACIONAL

Balbraith, da Universidade de Pennsylvania, dedicou seus últi
mos trabalhos ao estudo do design organizacional. Para ele,as
organizaç6es são:

"a. compostas de pessoas e de grupos de pessoas
b . li [i 111 de al c li nç ar n lgum propô sito repartido
c. atrav5s 'de uma divisão de trabalho
d. integrada por processos de decisão baseados em informação
e. cont inuamen te através do tempo It C2 40) .

1. Conceito do Design

Dentro desse conceito de organizaç6es, o design represta o
resultado de urna combinação da definição de organização ~ e
do conceito de escolha estratégica. Em outros termos, It o
design organizacionalé concebido cornoum processo de decisão que apr~
senta uma coerência entre os objetivos ou propósitos para os quais a
organlzaçao existe, os padrões de divisão do trabalho e coordenação III

terurudades e as pessoas que querem fazer o trabalho. A noção de esco-
lha cstrutêg.ica sugere que estas são escolhas de objetivos ou propósi-
tos, escolhas de diferentes modos de organizar, e finalmente uma esco-

(240) Cyril Sofer, op. cit., p. 220.

,
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lha de como objetivos,organizações,indivíduos,ou alguma combinação
deles deve ser mudada a fim de adaptar a mudanças no ambiente" (241).

2. LimitaçÕes da eficácia do desempenho hUmano (242)

Galbraith aponta uma série de fatores que podem limitar a
eficácia dos empreendimentos humanos de larga-escala:

a. Um deles é o "engarrafamento teórico" ou dificuldade em
conhecer adequadamente um fen6meno, no sentido de efetuar
as mudanças desejadas.

b. Outro é o "engarrafamento dos recursos" ou conhecimento
disponível para mudar o comportamento das pessoas a fim
de também implementarem aquilo que lhes falta.

~q7-c. o "engarrafamento organizacional" ou po ss évc onhec í men to s
capazes de organizar os recursos, no sentido de resolver
os problemas.

Obviamente, é a este terceiro fator limitativo que o au-
tor mais se dedica, e, para isto, a moderna teoria orga-
nizacional deve enfrentar o problema do design das orga-
nizaçoes através de três meios:

1. Intensificar as variáveis do design que são controlá-
veis pela organização

2. Rever o que já se conhece a respeito das relações en-
tre as variáveis do design e as variáveis contextuais.

3. Mostrar como utilizar tal conhecimento.

(241) Jay R. Galbraith, Organization Design: Reading, Addison-Wesley
Publishing Company, 1977, p. 5.

(242) Jay R. Galbraith, op. c í t . , p.~..1.

,
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3. Es qu eJlla do Conceito de Des ign Or gani zac ional segundo
Galbraith

a. Estratégia
1. Domínio
2. Objetivos ou propósitos

~. __.----~~~----.---
b. Modo de organizar

1.Decomposiçãoem
subtarefas

2.Coordenaçãopara
conclusão da ta-
refa global

c. Integração de indivíduos
1. Seleção e treinamento

de pessoas
2. Desenho 00 sistema de

rccompensJ.s

nesenho organiza-
cional é a p~oc~-
ra para coerenCla
ou uma adequação.

Conceito de Desenho Organizacional para Galbraith (243) '~Ij

O conceito de design organizacional utilizado por Galbraith,e~
tá esquematizado na figura abaixo, da seguinte forma:

a. 19• BLOCO: Representa a escolha da estratégia a qual resume.
se em duas escolhas:

1. Primeiro procura-se determinar qual o domíhio da organi-
zação (conceito de Thompson) ou a competência distintiva
da organização. Esta escolha determina quais as partes
o ambiente total que são relevantes para a fixação dos
objetivos organizacionais. O domínio, para Thompson,como
já foi visto an ter iorm en-le , é determinado por escolhas
de:

(2) Consumidores ou clientes a serem servidos pela orga-
. -nlzaçao

(3) Tecnologia a ser empregada pela organização
(243) Jay R. Calbraith, or. cit., pg. S.

,
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(4) Situação em que o trabalho deve ser desempenhado.

Esta~' quatro escolhas determinam os limites da organiz~
ção ou os pontos em que a organização ~ dependente de
outras, tais como consumidores, investidores, fornece.d~
res, clientes, sindicatos, agências governamentais etc.

2. J\ segunda escolha da estratégia é a determinação de co-
mo a organização se relacionará com os elementos relevan
tes do ambiente e quais os objetivos especificos que de
verão ser perseguidos pela organização.
Esta segunda decisão ~ resultado dos objetivos explíci-
tos e implicitos da organização.

-b. 29• BLOCO: Representa as escolhas quanto as escolhas quan-
to ao modo de organlzar: como decompor a tarefa
global em sub tarefas que serão executadas por
individuos ou grupos de individuos e quais os
meios para reintegrar as sub tarefas na conclu -
são da tarefa global (hierarquia de autoridade,
rcg ras e rcgu lamcn t os , sistemas de informação
c t c. ) .

c. 39• BLOCO: Representa as escolhas da s po Lí t icas para í.n t c -
grar os indivíduos na organização: como selecio-
nar as pessoas, desenhar as tarefas e arranjar
os incentivos para os indivíduos escolherem o
desempenho daqueles atos que produzam o desejado
efeito sobre o ambiente.'

,
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4. OBJETliVDS ESSENCIAIS DO DESIGN

* Para Galbraith, o problema essencial do design é alcan-
çar coerência entre todas as decisões destas áreas: Es-
ta coerência é a determinante primária do sucesso e po-
de ser alcançada através de uma imensa variedade de
meios.

* A tarefa do design organizacional é "fazer algo bem"
Balbraith (244) o define como "a contínua supervisão,avalia

çao da adequação entre objetivos, estruturas e recompensas,cria -
çao e escolha de alternativasnos casos em que não é possível a ade
quação e, finalmente, implementaçãodo design escolhido".

5. PRESSUPOSTO BÁSICO DE GALBRAITH

* Para Ga l.brai.t.h, "quanto maior a incerteza da tarefa, maior sera
a quantidade de informaçãoa ser processada entre os tomadores de
dccis.iodurante sua cxccucno, a fim de alcançarem wn determinadoní
vcl de desempenho"(245) .

* O autor mostra que, se a tarefa for compreendida de sua
execução, a maior parte de sua atividade pode ser pré-pl~
nejada. Entretanto, quando ela nao e bem compreendida a~
tes da execução, exigirá a aquisição de novos conhecimen
tos durante sua execução, ocasionando mudanças nas aloca
çoes de recursos, programações e prioridades.

-Tais mudanças vao requerer informações extras durante o
desempenho da tarefa.

(244) Jay R. Balbraith, op. cit., p. 7.
(245) Jay R. Galbraith, Designing Complex Organizations, Reading,

Addison-Wesley Publishing Company, 1973, p. 4.
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* O efeito básico da incerteza é a limitação da capacid~
de da organização de pré-planejar ou tomar decis6es an
tecipadas sobre a execuç~o.

* Cn l b ra i th afirma que (246) ";:Jincerteza é definida como a
diferença entre a quantidade de informação requerida para a execu
ção da tarefa e a quantidade de informação já possuída pela orga-
nização".

6. RELAÇÃO ENTRE INCEKfEZA E POSSIBILIDADES DE EXITO DA OR-
GANIZAÇAO:

* A capacidade de uma organização de coordenar com êxito
suas atividades através da fixação de objetivos, herar
quia e regras depende da combinação entre a freqUência
das exceç6es e a capacidade da hierarquia de manuseá-
la e utilizá-las:- Quando o aumento da incerteza faz
crescer demasiadamente o nGmero de exceç6es, levando a
h i c r a r q u i a ?i s ob r c c n r g a , . - .-;:Jorganlzaçao :reclsara recor
rer a novas estratégias de design, tais como:

a. Redução da quantidade de informação processada: da
Cf laça0 de:

* Criação de recursos de folga
* Criação ele t;:Jref;:Js;:Jllto-contidas

b. Aumento da sua capacidade de manipular maior quanti-
dade de informação: através de:

* Investimentos em sistemas de informaç6es
vertical

* Criação de relaç6es laterais

(246) Jay R. Galbraith, op. cit., p. S.
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Uma organização poderâ escolher o desenvolvimento através
de qualquer um destes meios pois todas estas ações visam
a reduzir o número de casos excepcionais que possam OCO!

rer e ~ue cheguem à cúpula pelos canais hierârquicos.

7. As Quatro abordagens de Galbraith ao Design Organizacional

A. Abordagem da Teoria clâssica
B. Abordagem da Escola de Relações Humanas
C. Abordagem dos processos de informação e decisão
D. Abordagem das pessoas

A. A A80RDAGEM DA TUORIA CL~SSJCA no DESIGN, segundo Galbraith

A linguagem para abordar a estrutura organizacional e identi
ficaram as escolhas de design capazes de serem aplicadas a
qualquer tipo de organização, procurando atendr a certos prl~
cípios universais, a partir da divisão do trabalho. Entreta~
to, notaram que a divisão do trabalho produz dois efeitos
de um lado,aumenta a quantidade de produção de cada trabalha
dor, mas por outro lado, ela também aumenta a necessidade de
interdepend~ncia requerendo coordenação entre os papéis de
trabalho interdependentes. A necessidade de coordenação foi
resolvida pela invenção de novos papéis, como o papel gere!!
cial. Assim, o problema do design passou a ser o seguinte
quantos papéis gerenciais sao necessârios para uma determina
da força de trabalho?
A resposta a tal questão foram as escolhas quanto ~ amplitu-
de de controle e o número de especialistas de staff emprega-
dos. Essas questões levaram a indagações sobre a forma ou
configuração da organização: a medida passou a ser a amplit~
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de média de controle e a proporçao de gerentes e pessoal de

staff em relação ao pessoal total. Daí, questões como a dis

tribuição dcipoder e autoridade. A resolução passou a ser a

distribuição vertical e conseqUente centralização da autori

dade e definição das relações entre linha-e-staff. Finalmen

te, ao nível da estrutura departamental surgiu o problema

da departamentalização:- Galbraith salienta que os teóricos

cl5ssicos reconheceram que a necessidade da separação entre

planejamento e execução criou problemas motivacionais. Pas-

saram a cogitar da o~ganização do iistema humano, ou

precisamente, do sistema de recompensas. Como haviam

mais

dado

muita atenção ã autoridade como meio de obter o cumprimento

dos objetivos, a liderança foi uma das primeiras variiveis

a ser considerada pelos responsivei~ do design, que também

se preocuparam com recompensas extrínsecas de compensação

monetiria e um esquema de promoçoes baseados sobre o desem-

penho .

. As "variiveis-chave" por eles consideradas estão esquema-

tizadas na fieura abaixo:
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Escolha estratépica de Escolha do modo de organizar:

- domínio
- objetivos

- divisão do trabalho
-.configuração
- distribuição do poder
- departamentalizaçãoObjetivos

Estrutura

Tarefa·
r----L-- .. _-- ..-

Sistemas
de

Recompensas
Escolha da
integração de
indivíduos:

{

-sistema de compensaçao
- bases de promoção
-estilo de liderança

Escolhas do design Organizacional da Escola clássica ~47).

B. A ABORDAGEM DA TEORIA DE RELAÇOES HUMANS DO DESIGN, segundo
Galbraith

Para Galbraith, o segundo estágio do design teve início com
os estudos de Hawthorne e o surgimento da Escola das Relaç6es
Humans. Este estágio é caracterizado pelo interesse na orga-
nização informal ou humanística ao invés da preocupação com
a organização mecanística, e orientação empírica em oposição
ã orientação conceitual da escola clássica.

Para os autores humanísticos, as variaç6es no desempenho po-
dem ser explicados por fatores cognitivos ou físicos e nao
por incentivos salariais ou autoridade. As relaç6es entre os

(IT71 Jay R. Galbraith: Organlzation Design, Reading, Addison-Wesley
'iblishing Co., (77) p , 23.
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~. membros grupais entre si e destes membros com o supervisor
passaram a ser consideradas as variáveis críticas. A partir
de uma vasta quantidade de pesquisas empíricas, Likert, co-
mo já vimos anteriormente, verificou que a formação de gru-
pos coesos repousa em líderes abertos que ligam o grupo com
outros grupo s proporcionando uma organização ideal. A "variá
vel-chave" no design, neste caso, e o comportamento do líder
- isto é, aquele que dá as orfens e verifica a obediência.
Esta abordagem considera o estilo de liderança como a pri~
cipal diferença entre os teóricos clássicos e de relações
humanas. Daí •..necessidade do líder ser "orientado-para-o-e!!!
pregado", procurando apoiar e considerar pessoas.

C. \BORDAGEM DOS PROCESSOS DE INFORMAÇÃO E DECISÃO AO DESIGN

Galbraith preocupa-se em expandir o conceito do design orga-
nizacional incluindo outras areas de escolha. Lembra, nesta
abordagem, duas orientações di feren te"s de "processos de in -
formação e decisão".

1. Escola de Carnegie-Mellon: (Barnard, Simon, March, Cyert)
para quem, muito do que ocorre nas organizações sao proce~
sos de informação e de tomada-de-decisão e tais processos
refletem a capacidade limitada das pessoas em processar
informações. Essa abordagem é crucial para o autor,
a abordagem do processamento da informação e a base
seus livros.

pois
de

2. Orientação: relaciona-se com a nova tecnologia da informa
ção a partir dos métodos clpntíficos aplicados na segunda
guerra e com o surgimento dos computadores, trazendo uma
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nova ciência da administração com os processos decisóri-
ais e novos mecanismos de decisão, como a programação li
near, pesquisa operacional, bancos de dados e sistemas
de informação gerencial.
Estas técnicas levaram à formalização do sistema de in-
formações criando categorias e codificando esquemas para
facilitar o processo decisorial. As coleções de dados pa~
saram a ser denominados dados bisicos e, uma vez formali
zados podem ser transmitidos a todos os tomadores de de-
cisão com segurança e a custos baixos. Deste modo, os
dados bisicos passam a constituir uma importante varii -
vel do design, bem como fazem surgir outra variivel impo!
tante do design: a freqU~ncia da coleta de dados e a to-
mada de decisões.

Assim, para Galbraith, a abordagem de processos de info!
mação de decisões produziu quatro variiveis adicionais
de design:

(1) Escolha do mecanismo de decisão a ser usada na opçao
de alguma alternativa

(2) Escopo dos dados bisicos e freqUência com que o sis-
tema produz decisões

(3) Grau de formalização dos dados a serem utilizados na
tomada de decisão

(4) FreqUência com que o sistema produz decisões.

Estas vari5veis de design existem em todas as org~ . -lzaçoes,
em diferentes graus.
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Escolha do
modo de organizar: - divisão de trabalho

configuração
- distribuição do poder
- departamentalização

Escola
estratégica do:

{
- domínio
- objetivos Estrutura

Processos
de informação

e decisão

Objetivos

11~~t--------+-_1
L- ------~

r~mecanismo de decisão
freqUência

Escolha de 1~formalização
integrar os Sistemas dados básicos
indivíduos: de

Recompensas
- compensaçao
- promoçao
- estilo de liderança

design dos cargos

I Concei to Parcial do Design Organizacional (248 )

D. ABORDAGEM DAS PESSOAS:

E o Gltimo estágio do design, para Galbraith~ Nesta abordagem,
focaliza a melhoria das "organizações-pessoas" sob duas orien
tações distintas:-

a) Urna que move as pessoas dentro e fora de poslçao: Nest-1.

orientaç~o, acredita melhorar a eficácia organizacional l~
calizando as pessoas adequadas e colocando-as em posições
de poder: a seleç~o passa a ser urna variável chave no
designo

(248) Jay R. Galbraith: Organizatlon Design, Readings, Addison-Wesley
Pub. Co., 1977, p. 27.
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As vari~veis do design passam a ser, sobretudo, o sistema de
encarreiramento ou movimentação do pessoal, promoções, trans
ferências etc.

b. Outra fo~aliza as mudanças nos indivíduos: como resultado
das experi~ncias organizacionais, como: primeiro cargo
cursos de doutrinação, treinamento e transferências. AI-
guns te6ricos consideram, ainda, as relações interpessoais
como vari~veis críticas.

Na realidade, o interesse destas duas orientações reside,
segundo Galbraith, na utilização das experiências de trei
namento como meio de mudar os gerentes e empregados, no
sentido de integrar o indivfduo e a organização.

Estas vari~veis de design estão representadas na figura
anterior.

PONTOS CRITICOS DESTA ABORDAGEM:

a. Se o respons~vel pelo design pretender melhorar o desempenho
da tarefa ou aumentar a satisfação no trabalho, algumas di~
mensões precisam ser modificadas na sua totalidade, e nao
apenas algumas delas.

b. Esta abordagem é parcial, como as três anteriores: Uma mudan
ç a em uma vari àveI requer, mui tas vezes, coord-enação, com-
pensação ou reforço nas outras vari~veis: o design organiza-
cion~l n~o é simplesmente um problema psicol6gico, ou socio-
16gico, ou econõmico, ou informacional.

c. As caixas esquem~ticas das figuras apresentadas sao ligadas
causualmente em um sistema interdependente e a mudança em
uma pode causar uma mudança nas outras para melhor ou para
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p i or , pois o design organizacional apresenta um esforço com

preensivo.

d. Em função da apreciação de todos os estágios do design,
Galbraith sa:ienta que todos foram desenvolvidos com base
em alguns pressupostos, isto 6, são contingentes aos press~
postos que os originaram.

e. O autor crê que uma formulação válida para o design é a Teo
ria da Contingência, cujas principais conclusões são:

(*) Não existe uma melhor maneira de organizar
(*) Nem todas as maneiras de organizar são igualmente efi

cazes.

Esta teoria sugere que há uma ampla gama de diferenças em orga-
nizações eficazes e que estas diferenças não são aleatórias pois
são determinadas pela forma de organização adotada. Porém:

* Quais os farores que tornam eficaz a escolha da forma org~
n i z n c io n a l ?

* Quais as característIcas do contexto organizacional que
parecem determinar a diferença?

9. PROBLEMAS FUNDAMENTAIS DO DESIGN ORGANIZACIONAL SEGUNDO
GALBRAITH;

Galbraith parte do pressuposto de que o problema do design
organizacional 6 atingir a coerência entre a ESTRATEcIA
(modo de organizar) e a INTEGRAÇAO DOS INDIV!DUOS. Para
isso propoe:

a. O modo de organizar esta intimamente ligado ã tarefa
-e, mais especificamente a incerteza da tarefa. Para
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ele, "Quanto maior a incerteza da tarefa, maior a qua~

tidade.de informação a ser processada pelos tomadores

de decisão durante a execução da tarefa, no sentido de

obter um certo nível mínimo de desempenho.

b. Incerteza, aqul, significa apenas ausência de informa- t
~

ção, e pode ocorrer nas organizações quando elas ado -

tam estratégias de produto ou diversificação de merca-

do, quando a divisão de trabalho aumenta ou quando os

níveis de desempenho referentes aos programas de prod~

ção~. tolerincias de qualidade, abaixamento de custos

elevação da produtividade etc. Deste modo, mudando a

tarefa, a organização deve mudar: - A organização deve

ser planejada e redesenhada concomitantemente com a

formulação da estratégia e alocação dos recursos então

planejados.

c. A complexidade de uma tarefa, em termos de quantidade

de informação a ser processada na tomada de decisão, é

uma função da divisão do trabalho, diversidade de obj~

tivos e do nível de desempenho dos objetivos requerido.

Quando a organizaç~o n~o dispõe das informações neces-

sárias, deve garantir a aquisição da informação para

tomar decisões durante a execuçao da tarefa. INCERTEZA
-DA TAREFA, portanto, e a quantidade relativa de infor-

maçao que deve ser adquirida e processada para a toma-

da de decisão.

d. Como a organização tem limitada a capacidade processar

informações e adota diferentes modos de organizar para

lidar com a incerteza da tarefa, as variações nos modos

de organizar constituem varlaçoes atuais na capacidade
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das organizações, quanto ao processamento de informa -
ções e tomada de decisões sobre eventos que não podem
scr antecipados no decorrer do trabalho.

e. Para Galbraith, a capacidade de uma organização utili-
zar como sucesso a coordenação pela fixação de objeti-
vos; nierarquia e regras, depende da combinação da
freqUência das exceções e da capacidade da hierarquia
cm manuse5-1:1s :1dcquadamcntc.

lO. CONCI:I'I'() DE CI\LnHI\/T1I SOBRE DESIGN ORGANIZACIONAL

ESQUEMA DAS CINCO ÁREAS PROPOSTAS PARA ESCOLHA

Para Galbraith há cinco areas de escolha ou variáveis que
podem ser controladas em diferentes ~raus pelos tomadores de
decisão da organização.
são:

* 'I'a r e L,

* Estrutura
* Pessoas
* Processos de Informação e decisão
* Sistcmas dc Rccompcnsas

A "ESCOLHA ESTRATBGICA é a cscolha de quaIs as variáveis
que devem ser utilizadas, tendo-se assumido de que não exis-
te relação simples entre atr~hutos da tarefa e qualquer ou-
tra dimcnsão.
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-1." ,Escolha da
estratégica de:

{
-domínio
- objetivos

Escolha de
organizar:r-

I

f
divisão do trabalho
departamentalização
configuração
distribuição do poder

modo de

Estrutura

Processos de
infonnação
e decisão

Objetivos

r-mecnn ismo dcc isão,--------;, I
i l-freqUência
,<:1- formal i.zaçào

.>---------'i -uados bâsicos
l

Tarefa

Pessoas Sistemas
de

Recompensas r
Escolha da integração
dos individuos:

!i-s i stcmas compens~ção-bases de promoçao
-estilo de liderança
-des ign dos cargos .

11. ESTI{ATJ:C;{AS DO DESIGN ORGANIZACIONAL SI:GLJNDO GALBRAITl-/: (p.4)

Quanto maior a incerteza da tarefa, maior o número de exce -
ções até que, a hierarquia torna-se sobrecarregada, exigindo
da organização, a adoção do design organizacional, que cons-
titui a escolha estratégica tomada pela organização, podendo
assumir dois aspectos diferentes:
3. A organização pode tentar reduzir de duas maneIras a quaQ

tidade de informação processada;
b. A organização pode atuar de duas maneiras no sentido

aumentar sua capacidade de manipular maior quantidade
informações.

de
de



• 388

ALTERNATIVAS DE ESTRATEGIAS DE DESIGN ORGANIZACIONAL

Regras e Programas
Consulta hierárquica

. cOlocaçãl

• •L Criação de 2. Criação de
Recursos Tarefas
de Folta Auto-Contidas

de Objetivos

~3. Investimentos
em Sistemas
de Infonnação
Vertical

~-------

•4. Cria~ão de
Rela~ões
Laterais

Ikdw:iio da Nccess idade de

Processar Informação
J\lUllento da C;lpacidade de

Processar Infonnação

~ Estratégia para Redução do Volume de Informações
pela diminuição do nível de desempenho
pela divisão do trabalho
diversidade de output

ALTERNATIVA 1 Recurso de
Folga

ALTERNATIVA 2 Tarefas auto-
contidas

~ ESTRATEGIAS Para Aumento da Capacidade de Processamento de
Informações

Aumento dos canais de comunlcaçao existentes
Criação de novos canais

rvtcGmismosnovos para tomada de lrivi sóes

ALTERNATIVA 3 Aumento no
Sistema In
fonnação
Vertical

ALTERNATIVA 4 Relações
Laterais

* Efeitos possíveis: sobrecarga de informações

* Efeito das três alternativas (1-2-3) diminuir o numero de
exceções que sobem ã hierarquia para decisão.

;~
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Assim sendo, há quatro alternativas a serem detalhadas:

- la. Alternativa: Criação de Recursos de Folga
- 2a. Alternativa: Criação de Tarefas auto-contidas
- 3a. Alternativa: Criação de Maiores Sistemas verticais de

comunicação
- 4a. A1ternativa: Criação de relações laterais

1. Alternativa 1: Criação de recursos de folga:

Através desta alternativa, a organização pode reduzir o nGme
ro de cxce<.,:õesreuuzindo simplesmente o nlvel requerido de
desempenho, seja pelo aumento do tempo programado, pelo au-
mento de homens-horas de trabalho para alguma atividade, op~
rando com recursos subutilizados ou em excesso.

A organização responde ã incerteza pelo aumento dos recursos
Jisponlveis ;10 invés Jc utilizar os recursos existentes da

pode ocorrer, não por mi administração, mas porque a organi-
maneira mais eficiente, operanJo com custos aJicionais. Isto

'.;

zaçao nao tem o processamento da informação e a capacidade
computacional para lidar cornos requisitos de coordenação da
interJepend6ncia.

Destarte, a organização crla recursos adicionais, denominados
"Recursos de Folga", os qun is assumem ;1 forma de tempo ;ldic;Q.
na i s , qUl' o consum ido r deverá esperar para obter o produto ou
serviçu da organização, os inventir~os em processamento, ho-
mens-horas e tempo de máquinas subutilizados, custos eleva -
dos etc.
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AS DIFERENTES FACETAS DA FOLGA DE RECURSOS

a. A folga pode ser funcional, isto c, embora seja conside-
rada má, em si, algo que deva ser evitado por ter seus
próprios custos, pode, muitas vezes, ser menos onerosa
que outras opções para enfrentar a complexidade;

b. A folga ~ muitas vezes adotada conscientemente e pode ser
aumentada ou diminuída como qualquer outra variável poli
tica, dependendo das circunstâncias;

c. O exemplo mostra como a folga pode reduzi- a complexida-
de criando problemas que podem ser resoividos com
facilidade .

mais

. Exemplo: Galbraith cita o exemplo de um complicado probl~
ma de programação de produção de ,uma complexa oficina
não tendo sido possivel a solução pela programação linear
ou computador, o departamento de vendas estabeleceu tempo
mais longo para a entrega dos produtos aos clientes.

As organiz~ç6es similares, tal como ocorre no estabeleci-
mento de preços por estarem sujeitas aos mesmos problemas,
adotaram o "padrão de tempo" de entregas COMUM, nao prej~
dicando sua interação competitiva.
(Se houvesse exigência de entregas mais rápidas, a organ~
zação deveria admitir mais empregados, usar horas-extras
e subutilização da força de trabalho. mais máquinas para
evitar os engarrafamentos).

Custos de Folga:

O prolongamento do prazo de entrega significa que o cliente
deve esperar mais. Nas organizações manufatureirss isto
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conduz a um aumento dos inventirios que absorvem o capital
--'1"

.que poderia ser aplicado em investimentos alternativos, a
um aumento óbvio do custo do dinheiro ou dos homens-horas
consumidas na produção do produto. Assim, quanto maior a
incerteza, maior o custo. A escolha da folga como política
para absorver a crescente incerteza depende do seu custo
em relação às outras três estratégias.

Efeitos da folga ao processamentO da informação :

Para algumas organizações, a combinação da incerteza da
tarefa, diversidade da~ partes envolvidas, divisão do tra
balho sob a forma de diferentes miquinas e habilidades e
interdependência entre essas vari~veis cria um problema de
processamento de informação que exige um enorme aparato de
tomada de decisão. O tempo dilatado de entrega reduz con-
comitantemente o número de fatores que devem ser conside-
rados ~imultaneamente e a probabilidade que outra decisão
exigira.

Quanto maior o prazo de entrega, mais alta a probabilida-
de da organização completar o trabalho em tempo e quanto
mais os trabalhos são completados em tempo, tanto menor o
n~mero de casos excepcionais requerendo tomada de decisão
especial.

- O prazo de entrega ~oder~ ser dilatado ate que o número de
exceções esteja dentro da capacidade que a hierarquia tem
de manipulá-los, de tal modo que, quando as exceçoes OCO!

rem, poucos fatores precisarão ser considerados simultanea
mente.

O prolongamento do prazo de entrega permite a criação de in
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vent~rios em processamento entre os centros de m~quinas.De~
ta forma, as paradas de m~quinas. rejeisões por qualidade
ou qualquer outro tipo de quebra da programação nao -sao
transmitidos instantaneamente aos d~ais departamentos: Den
tro de curtos intervalos de tempo, o departamento ê indepe~
dente dos demais departamentos e pode funcionar autBnomame~
te tomador de decisões. Não precisa coligir informações a
respeito dos efeitos prim~rios e secundários de suas deci
sões sobre os demais departamentos, pois o inventário os
absorve. O volume de folga requerido depende do grau de 1n-
certeza da tarefa, setor, quanto menos a organização conhe-
ce a respeito de sua tarefa, tanto maior a redução do dese~
penho requerida. O nivel de desempenho deve ser reduzido at~
que o numero de exceções esteja dentro da capacidade da or-
ganização de processá-los.

2. Alternativa 2: Criação de tarefas auto-contidas.

A organização pode reduzir a carga de informações, subsi
tuindo o desenho furicional por grupos funcionais ligados
a urna especifica categoria de outputs e que possua todos
os recursos básicos parl obter adequadamente os seus
outputs. A redução da diversificação reduz a necessidade
de processar informações. Por outro lado, também se re-
duz a carga de informações necessarias para coordenar a-
tlvjJ;tdes interdependentes, e se permite que as decisões
rossam~er tornadas a niveis mais -baixos, suportadas por
informações locais. t o caso da departamentalização por
produto, por área geogr~fica, ou mesmo por projeto.

Esta segunda alternativa de se reduzir a carga de infor-
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maç~o ~ uma troca de um grupo funcional ou desenho de ta

refas baseado no input para um tipo de desenho em que ca

da grupo manipula uma.categoria de output e manipula to-

dos o~ principais recursos necessirios para proporcionar

aquele output. b o caso de muitas empresas que passaram

a adotar estratégias de diversificaç~o de produtos após

problemas surgidos com suas organizações funcionais, co-

mo bem o descreveu Chandler. A criaçio de divisõeS de

produtos autocontidas resolveu muitos problemas de sobre

carga, como ~ o caso da DuPont. A Sears, Roebuck decidiu-

se por divis6es geogrificas autocontida~, assim corno mais

recentemente algumas indústrias aeroespaciais criaram dl

visões autocontidas ao redor dos projetos principais.Tr~

ta-se de uma tarefa de output ao redor da qual são cria-

dos grupos de recursos autosuficientes.

Efeitos sobre o p~ot~s~~m~hto daihfo~~~~io:

Alguns dos efeitos da mudança de um sistema de grupo fun

cional para grupos autocontidos s50:

1. Reduz-se a diversidade de outputs com que se defronta

uma coleção de recursos, o que ocasiona reduçio do

processamento da informação necessária para programar

e reprogramar as demandas dos recursos repartidos.

2. Geralmente, ocorre uma reduç~o na divisão do trabalho

e aSSlm, poucos recursos diferentes destinados ao

trahalho precisarão ser coordenados e programados.

3. O ponto de decisão ~ levado para mais próximo da fon-

te de informação. As exceções caminham poucos .•. .nlyels

para encontrar um superior encarregado delas. As deci
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soes podem ser tomadas nos níveis mais baixos, supor-
tadas apenas por informação local, os demais departa-
mentos são menos afetados, pois os poucos recursos sao
distribuidos tornando as tarefas mais ou menos indepe!!.
dentes.

Custos:

Como qualquer das outras estratégias, esta também tem o
seu custo, o qual 6 basicamente relacionado com a redu -
ção da especialização das habilidades. No caso de equip~
menta fisito, pode ocorrer uma perda da· economia de esca
las. O custo também esti associado com uma menor divisão
do trabalho.

CONCLUSÃO:

Para Galbraith, as duas estratégias para lidar com a in-
certeza e com a diversidade das tarefas organizacionais

\se caracterizam pelo fato de diminuirem a interdependên-
cia entre as subunidades, reduzindo assim o volume de in
formação que deve ser processada durante a execução da
tarefa. Enquanto os recursos de folga produzem menos des
vias dos objetivos planejados e, portanto menos exceções
que exijam decisões, as mudanças na estrutura de autori-
dade - em direção às unidades autocontidas - permitem m~
nos recursos distribuídos e menos recursos especializa -
dos a serem distribuídos e programados.

3. Alternativa 3: Investimento em sistemas de informação
vertical:

Esta estratégia aumenta a capacidade dos canais de comu-



mecanismos de decisão. Tambem aumenta a capacidade da
nicação existentes, crla novos canais e introduz novos

organização fazer uso da informação adquirida durante a
execuçao da tarefa, pode está relacionada com escolhas
de design envolvendo computadores e novas tecnlogias de
informação.

o efeito desta alternativa ~ o mesmo que o da criação de
recursos de folga ou de tarefas autocontidas: limitar o
n~mero de exceções enderaçadas ~ hierarquia. o fator crI
tico que limita o alcance de altos níveis de desempenho
organizacional ê a sua capacidade de comunicar e de to
mar decisões sobre eventos ~nicos, não rotineiros e con
seqUências que não podem ser antecipadas. As dimensões
que Galbraith adota de Carroll (249) para caracterizar
o s.is t ema de informação vertical são quatro:

1. A freqUência das decisões ou "timing" dos flUxos de
in f ormn ...Jl0 de e par:l o Illcclllismode decisão. A f rc-
qUência pode ser peri6dica ou continua e afeta o nu-
mero de exceções que devem ser endereçadas i hierar-
qUla para decisão.

2. O escopo dos dados básicos disponíveis para o mecanis-
!!.!.~~~ decisiío. Os dados b5sicos podem ser locais ou
globais e afetam a capacidade de dirigir as atividades
de uma parte da organizaç50 de conformidade com as ou
tras partes. A alternativa de decisão pode ser adequ~
d:) dentro de uma po rspoc ti vn local e inadequada do
ponto de vista global. Quanto maior a interdependên~ia
entre as subunidades, maior a necessidade de dados bá
SlCOS globais.

TT!r9)Donald-r-:Cârrol1 , "O~[-l-t-h'--e----';"S-tructureof Operational e Control
Systellls"in John Pierce (cd.) Operations rcsearch and .th cl~~sign of Management lnformation System, NY. Technlcal Assoc.
of the Fulp. & Paper Indust~y, 1967, p. 391-415
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3. ~aÜ de formalização dos flUxosdeinforinação para
e de mecanismos de decisão: O grau de formalização
dos processos de coleta e transmissão dos dados cria
urna linguagem atrav~s da qual os membros da organiz~
ção se comunicam a respeito dos eventos com que a or
ganização se defronta. O sistema de contabilidade -e
o exemplo mais óbvio.

4. A capacidade do mecanismO de decisão de processar a
informação e sel~ciona~ a a1ternativa adequada: Esta
capacidade pode ser aumentada com o ~iming, escopo e
formalização. O'uso de máquinas para tomar as deci -
soes rotineiras e um exemplo.

4. Alternativa 4: Criação d~ ~~laç6~~ lat~~ais:

A organização pode criar formas de relacionamento late-
ral entre as áreas que estão envolvidas em situaç6es c~
muns. Ao inv~s de fazer com que a exceção suba atrav~s
da hierarquia, a organização cria maneiras de resolvê-la
por me~o de contatos laterais diretos. As relações lat~
raIS em algumas de suas formas se aproximam bastante da
chamada "organização informal". Os grupos temporários
denominados "forças-tarefas", as equipes de trabalho, o
papel de ligação gerencial (linking pin), o desenho ma-
tricial, sao alguns exemplos desta quarta alternativa.

Corno no caso dos sistemas de informação vertical, seu
efeito ~ o de aumentar a capacidade da organização de
processar informação e tomar decis6es. As relaç6es late
rais aumentam a discreção nos níveis mais baixos da or-
ganização em contraste com algumas aplicaç6es computa -
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cionais que transmitem informaçio dos pontos de orlgem
para um ponto central de decisão para obter informação
global.
Alguns sistemas computacionais sao eficazes quando a
informaçio relevante é qualitativa torna-se melhor le-
var o ponto de decisão até o ponto onde se origina a
informaçio.

A estratégia de relações laterais pode utilizar as se
guintes formas, das mais simples ~s mais complexas, a
saber:

1. utilizar o contato direto entre gerentes que repar-
tem um problema.

2. estabelecer papéis de ligaçio para liga! dois depa!
tamentos que t~m contatos substanciais.

3. crlar grupos temporários denominados 'forças-tare
fas' para resolver problemas que afetam vários depa!
tamentos.

permanente para resolver constantemente problemas
interdepartamentais.

5. criar um novo pap:l, como um 'papel integrativo'
quando a liderança sobre processos laterais torna-se
um problema.

6. trocar do 'papel integrativo' para um 'papel de li-
gação gerencial' quando se defronta com substancial
diferenciação.

7. estabelecer relações de autoridade dual em pontos
criticos através da criação do design matricial.

Em qualquer destas formas, a estratégia utiliza mecanis
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mos que levam as decisões para abaixo da organização

em direção aos pontos de origem da informação. A so-

brecarga de informação é reduzida transferindo-se as

decisões para os níveis mais baixos, enquanto as de-

cisões de longo prazo permanecem nos níveis mais ele

vados da organização.
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A16m destes, outros fatores de determinaçio de in-
fluências sio itens como: diversificaçio das linhas

de produtos, interdependência entre as subunidades ,

nível de tecnologia empregado, presença de economias

de escala e dimensão (tamanho) da organizaçio.

1. Linhas de produto: quanto ~aiores.as diversifica-

ções entre as linhas de produtos e as mudanças de

produtos na linha, maior está segundo Galbraith ,

a pressao no sentido de estruturas de produto.

Quando as linhas de produtos sio altamente diver-

sificadas, torna-se difícil para os gerentes ge-

rais e gerentes funcionais se manterem a par de

todas as áreas: a quantidade de informações que

devem processar excede sua capacidade de absorção.

Tanto maior o coeficiente de lançamento de novos

produtos, menos familiares serio as tarefas execu

tadas e os gerentes serio menos capazes de fazer

estimativas precisas no que diz respeito i aloca-

çio de recursos, programaçao e prioridades. Dura~

te o processo de lançamento de um novo produto,e!
tas decisões são tomadas repetidamente. Isto sig-

nifica que deve haver maior influência do produto

no processo decisório. O efeito da diversificaçio

e das mudanças de produtos 6 criar uma força para

deslocar a empresa para a direita da figura que

representa a gama de alternativas.

2. Interdependência: a divisão funcional do trabalho

nas organizações cria interdependência entre as

.subunidades especializadas. Assim, um problema de
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açao numa unidade exerce impacto diretamente
cumprimento .de objetivos de outras unidades. As

no

• 400 •

"organizaç6es geralmente criam mecanismos que sep!
ram as subunidades, tais como estoques dentro do
processo produtivo e acGmulos de pedidos. O cres-
cimento de estoques e acGmulos ~ função da rigi -
dez da programação. Se existir uma pequena folga,
os departamentos funcionais poderão resolver seus
proble~as. Por~m, se a base para competir no mer-
,cado for uma resposta ripida para as mudanças, a
programação seri apertada e as atividades correrao
em paralelo, ao inv~s de correr em s~rie. Isto
quer dizer que os problemas de uma unidade afeta-
rão diretamente a outra. O efeito seri um grande
número de decis6es conjuntas, envolvendo engenha-
ria', produção etc.

Aumentari a necessidade de influ~ncia do produto,
devido aos cronogramas apertados. Assim, quanto
mais apertada a programação maior a tend~ncia pa-
ra a direita no grific~ apresentado.

Muito embora a rigidez da programação seja a fon-
te mais evidente de interd~pend~ncia, existem ou-
tras fontes, como requisitos de confiabilidade
especificaç6es do·projeto etc. Se as especifica -
çoes requererem uma montagem e operaçao muito
precisas dos componentes do produto, os grupos de
projeto e de produção terão que trabalhar de for-
ma mais próxima, e isto vai requerer maior coord~
nação na forma de comunicação e nas decis6es a se
rem tomadas.

"-
:.' ..;. i.. " .• ~- "...." ~.

- ,. :- .' :..~~
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3. Nível de tecnologia: salienta Galbraith que se os

programas fossem apertados e novos produtos fos-

sem as únicas forças a operar, todas as organiza-

ções seriam organizadas ao redor de linhas de pro

dutos. O nível tecnológico, ou seja, o grau em

que nova tecnologia esteja sendo utilizada, é uma

força contrária. O emprego de novas tecnologias

requer conhecimentos das especialidades tecnicas

em engenharias, em engenharia de produção, em fa-

bricação e em pesquisa de mercado. Alguns desses

conhecimentos poderão ser comprados fora da orga-

nização. Porém, se os conhecimentos forem críticos

para a efetividade competitiva, a organização de-

vera adquiri-los internamente. Se a organização

for utilizar efetivamente esse conhecimentos, a

forma funcional será a mais vantajosa como design

organizacional. Assim sendo, quanto maior a neces

sidade de conhecimentos técnicos, maior a tendên-

cia para a esquerda na figura apresentada.

4. Economia de escala e dimensão da organização: ou-

.tro fator que favorece a adoção de uma estrutura

funcional e o grau em que são necessários equipa-
mentos de alto custo na produção ou no laboratório

de testes ou ainda nas instalações de armazenamé~

to dos produtos. O armazenamento introduz ainda

uma outra dimensão da estrutura organizacional,c~

mo as divisões geográficas. Normalmente, e mais

caro manter pequenas instalações para as divisões

de produtos do que manter uma ou duas instalações
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maiores para departamentos funcionais. Quanto maior

a economia de escala, maior a tendência para a es -

..querda na figura apresentada. Sempre ê possível ut i.

1izar estruturas mistas, isto ê, operações intensi-

vas de capital podem se organizar em linhas se pro-

cesso funcionais, e as operações de montagem do ti-

po mão-de-obra intensiva podem se organizar em li-

nhas de produtos.

o tamanho das organizações tambêm ê importante, no

que ele moLlific:1os efeitos dos conhecimentos técni

cos e as eco~omias de escala. Isto é, quanto maior

a organização, menores serao os custos de perda de

especialização e de economia de escala, quanso se

adota a forma de produto. Assim, embora o tamanho

da organização em sí apresente pouca influência no

design organizacional ele amortece os efeitos dos

fatores anteriormente citados.

Ga1braith salienta que embora as pesquisas sobre as

orgariizações não tenham ainda atingido uma sofistica-

ção que permita computar os resultados de todos os fa-

tores mencionados e determinar um ponto na figura apr~

sentada, pode-se razer algumas ponderações subjetivas.

A figura apresentada fornece u~a base para planejar a

organização ao mesmo tempo em que se planeja a estratê

gia e a alocação dos recursos.
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CONCLUSAO GERAL DA PARTE QUATRO

Esta quarta parte de nosso trabalho foi inteiramente dedicada a

quatro abordagens acerca do design organizacional bastante re-

presentativas dentro da teoria das organizaç6es. A fim de ofere

cermos alguns pontos de vista a respeito do imperativo tecnoló-

gico sobre o design organizacional torna-se fundamental explici

tarmos o que se entende por design organizacional. Na realidade,

o termo design organizacional reflete u~a abordagem mais inte -

grada e sist~mica dos ingredientes responsiveis pela estrutura

e funcionamento das organizaç6es, tanto no seu, aspecto de forma

to como no seu aspecto de comportamento.

No fundo, desde o surgimento da Teoria clissica da Administra -

ção com Taylor e Fayol, ji existia uma abordagem a respeito do

design organizacional baseada em uma lógica de sistema fechado

e voltada exclusivamente para a execução da tecnologia adota pe

la organização em termos de previsibilidade e de efici~ncia.

Como a Teoria das Relações Humanas, o design baseado nos cargos

e nas tarefas foi substituído pelo design das pessoas e dos gr~

pos sociais.

A seguir, a Teoria do Comportamento Organizacional trouxe uma

abordagem do design organizaclonal assentada nos aspectos moti-

vacionais e colaborativos dos membros organizacionais. Todas es

tas abordagens pecam pela supersimplificação dos conceitos e va

riiveis utilizados, como ji vimos anterioremente.

A abordagem contingencial que se firmou nestas últimas décadas

passou a visualizar o design organizacional como dependente ta~

to da tarefa e sua tecnologia como dos inputs humanos envolvidos

em sua execução, tomados em um contexto ambiental mais amplo e
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envolvente. Essas variiveis sao interdependentes e sujeitas a
mudanças imprevistas, provocando necessidades de ajustamentos
e modificações no design organizacional.

Procuramos sintetizar a abordagem de Lawrence c Lorsch a res-
peito do design organizacional e sua dependência do ambiente
externo, a importincia dos seus conceitos de diferenciação e
de integração, de certeza e de incerteza a respeito do ambien
te. A abordagem de Ansoff e Brandenburg foi apresentada com o
fito de mostrar um esquema conceitual baseado principalmente
no 'prop6sito organizacional' e nas formas est!uturais mais
adequadas às estratégias adotadas para alcançi-Ios. Para Ansoff
e Brandenburg o maior determinante da estrutura é o prop6sito
organizacional e o design organizacional deve atender a CInco
critérios tomados isoladamente ou em conjunto.

A seguir apresentamos a abordagem de Kingdon, autor bastante
influenciado por Thompson e Emery e Trist. Kingdon procura
realçar os modos de adaptação das organizações em condições de
incerteza e complexidade, principalmente em ambientes turbule~
tos. O autor-se demora particularmente na estrutura matricial
para demonstrar o comportamento organizacional frente a tecno-
logias avançadas e que exigem processos inovativos de solução
de problemas técnicos.

Por fim, apresentamos a abordagem de Galbraith sobre o design
organizacional. Este autor, tamb~m profundamente influenciado
por Thompson, baseia-se na incerteza da tarefa e na quantidade
de informação a ser proce~sada entre os'tomadores de decisão
durante a sua execução, a fim de alcançarem um determinado ní
-vel de desempenho: quanto maior a incerteza da tarefa, menor a
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,possibilidade da organização pré-planejâ-la adequadamente, maior.,.;I'

o número de excessões e portanto, maior a sobrecarga da hierar-

quia na tomada de decisões durante a execuçao.

Para tanto, as estratégias de design organizacional tanto podem

ser voltadas para a redução da quantidade de informação proces-

sada pela hierarquia da organização, como para o aumento da ca-

pacidade da hierarquia manipular maior quantidade de informação

Galbraith faz uma interessante apreciação crítica de diferentes

abordagens e discute as alternativas de design sobre o process~

mento da informação na organização e os custos envolvidos.

Com esta parte procuramos ampliar o conceito do design organiz~

cional assim de podermos captar, de uma forma mais compreensiva

e integrada, o imperativo tecnológico sobre design organizacio-
nal.
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CONCLUSÃO

No decorrer deste trabalho, preocupamo-nos em j oca Li ..zar uma con~
telação de variáveis complexas, interdependentes e, sobretudo co!!.
tingentes, que atuam sobre as organizações, direta ou indireta -
mente, provocando influências, coações e incertezas.
As maneiras pélas quais as organizações se comportam frente a
essas variáveis revela igualmente um caráter complexo, interde -
pendente e, principalmente contingente. Esse comportamento pode
ser reativo ou proativo, apenas para citar duas referências de
um enorme ohjetivo, porém, qualquer que ele seja, requer UJIla
estratégia organizacional.
A estratégia organizacional constitui a melhor revelação da
aprendizagem e, principalmente, da inteligência, suportada por
dois alicerces fundamentais: a tecnologia empregada pela organi
zação e o design orgahizacional arquitetado p~ra utilizá-la ade-
quadamente.

~Nosso ponto de vista fundamental, defendido neste trabalho, e o
de que a tecnologia determina o design organizacional, pois este

em operaçao as tecnologias que a organização.utiliz~ para a pro-
dução dos bens ou serviços com que responde às demandas ambien-
tais. O imperativo tecnológico é um fenômeno palpável, cotidiano
e generalizado, pois pode-se percebê-lo facilmente nas suas mani
festações organizacionais, no dia a dia e em todas as circunstân
cias da vida organizacional.

Basicamente, o raciocínio desenvolvido neste trabalho acompanha
de perto os seguintes aspectos:
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1. As organizações somente podem ser adequdamente compreendidas
quando o seu estudo e análise incorpora o seu ambiente, suas
relações interorganizacionais, coações e conting~ncias a que
estão submetidas, a maneira pela qual elas se relacionam com
as partes relevantes de seus ambientes e como elas reagem às
demandas ambientais. Muito embora, a análise ambiental cons-
titua ainda um campo relativamente novo de estudo, principal
mente por causa das dificuldades já apontadas, tanto na aná-
lise ambiental como na análise da complexa interação entre a
organização e o ambiente, não resta a menor dúvida de que o
ambiente constitui urna das chaves fundamentais para a compr~
ensão dos fenômenos organizacionais. A razão pela qual inco!
poramos neste trabalho uma extensa parte relacionada com as
caracteristicas e variáveis ambientais se explica pela enor-
me importância do conceito de sistemas abertos dentro da
teoria das organizações. De acordo com ~ste conceito, dife -
rentes condições externas do ambiente da organização requerem
diferentes relações dentro da organização, diferentes graus
de diferençiação e de integração, influenciando poderosamen-
te os obj~tivos organizacionais, bem como as estrat~gias or-
ganizacionais escolhidas para alcançá-los dentro de uma cer-
ta racionalidade organizacional.

Todavia, vimos que as organizações nao percebem objetivamen-
te os seus ambientes: existe urna percepção ambiental ~ .tlplca
a cada organização, pois cada organização percebe o seu am-
biente de acordo com a sua maneira peculiar de percepção dos
eventos externos e internos. Por outro lado, as organizações
não percebem·a totalidade dos seus ambientes, mas apen~s uma
certa parcela dos mesmos. Essa seleção ambiental ~ determin~
da pelo fato das organizações preocuparem-se apenas com aqu~
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tes sio extremamente diferenciados, podendo-se apelar para
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les aspecto~ amb~enta~sque~aQ relevantes para as suas oper~

ções e para a sua sobrevivência e crescimento. Esta "miopia

organizacional" levou Dill a conceituar o ambiente-operacional

como o ambiente mais próximo da percepçio ambiental e que e

fundamental para as suas operaçoes e par~ a sua tarefa. CDmo

o ambiente também é constituído por outras organizações, Evan

definiu o conjunto-organizacional para melhor explicar as re-

lações interorganizacionais fundamentais para as operações de

input e de output organizacional que a organização focal man-

têm com outras organizações que lhe estão próximas operacional

mente ou com as quais mantém interfaces e interações.

o conjunto organizacional mostra a dependência organizacional

em relaç â o às demais organizações que fornecem inputs, às or-

ganizações que obtêm outputs, as organizações que regulam o

funcionamento do composto, e assim por diante. Como todas es-

sas organizações são altamente diferenc~adas e comportam-se de

modos igualmente diferentes, esta dependência organizacional

torna-se crucial e incert~.

Assim, procuramos demonstrar, com a ajuda de referências bi-

bliográficas de autores 'importantes nesta area de estudos,que

o ambiente organizac~onal pode ser visualizado em diferentes

níveis de abrangência e de proximidade da organizaçio focal.

certas t ipoIog Las pu ra esclarecermos certas características

mais peculiares para facilitar o seu estudo e análise. As ti-
I

pologias ambientais apresentadas procuram mostrar as caracte-

rísticas ambientais dentro de certos aspectos ou variáveis

mais importantes: Emery e Trist, por exemplo, focalizam qua-
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tro tipos de texturas ambienta;is, indo desde um tipo plácido

~'calmo até um tipo de campo turbulento, enquanto outros au-

tores preocupam-se com certos continuuns para caracterizar os

ambientes, 'desde estáticos aos dinâmicos, desde homogêneos a

heterogêneos, e assim por diante, o que levou Jurkovich a

urna tentativa de integração das diversas tipologias em uma

tipologia nuclear e integrada.

Entretanto~ o fato de analisarmoy os diversos niveis de abran

gência ambiental e as diferentes características ambientais,

procuramos incluir urna parte relacionada com as variáveis a~

bientais relevantes para melhor configurar uma tomada de po-

sição frente ao conceito do ambiente. Assim, reportamo-nos a

um grupo de" autores que abordam certas variáveis do campo i~

terorganizacional, bem corno vari5veis do ambiente ~eral. De~

tro das variáveis do ambiente geral, demos particular impor-

tância ao sistema pOlítico-legal, ao sistema econômico e ao

sistema sócio-cultural que envolvem as organizaçôes e que ln

fluenciam poderosamente o seu comportamento, o comportamento

de seus membros, o comportamento das demais organizações si-

tuadas em seu ambiente operacional.

Neste ponto, procuramos dar um destaque todo especial para a

tecnologia como uma variável ambiental determinante do design

organizacional. Nossa preocupação foi a de dilatar o - .maXlmo
possivcl o conceito a ser atribuído à tecnologia, tal a varie

dade de manifestações com que ela se apresenta. Neste aspec-

to, a tecnologia aparece como urna variável ambiental, ou se-

ja, a tecnologia tal corno ~ utilizada pelas demais organiza-

ções do ambiente operacional ou mesmo do ambiente geral e

que influenciam fortemente o comportamento organizacional e
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as relaç6es interorganizacionais, pois ao receber inputs das
outras organizações do conjunto-organizacional, a organização
focal recebe influências ambientais e que ocorrem no seu meio
externo e às quais precisa adaptar-se adequadamente. Para uma
melhor compreensão deste fenômeno, reportamo-nos às etapas do
desenvolvimento tecno16gico e as diferentes abordagens à tec-
nologia.

A primeira parte deste trabalho, portanto, foi dedicada ao
tema "Organização e Ambiente". O ponto de referência utiliza
do foi o esquema proposto por Parsons e utilizado foi o esqu~
ma proposto por Parscns e utilizado por Thomp son de que asor
ganizações são constituídas, a grosso modo, por três níveis,
a saber: o nível institucional com uma extensa interface com
o ambiente organizacional, o nível mediador situado nas fron-
teiras internas do nível institucion8l e o nível técnico si-
tuado no nGcleo da organização e que utiliza a tecnologia pa-
ra as operaçoes organizacionais de produção de bens ou servi-
ços. Muito embora o nível técnico esteja situado no íntimo da
organização e protegido das demandas e pressões ambientais p~
los dois outros níveis, ele não esti passivamente subordinado
às diretrizes emanadas dos outros níveis organizacionais. Pe-
lo contririo, o ponto de vista adotado neste trabalho é que é
a tecnologia adotada pelo nível t~cnico quem determina o
design organizacional e, portanto, a configuração organizaci~
nal de todos os trê níveis organizacionaos.

H~ que se reforçar que nao é apenas o nGcleo técnico que uti-
liza uma ou várias tecnologias - matriz tecno16gica - mas to-
dos os niveis organizacionais utilizam variadas tecnologias
para o seu desempenho. Essas tecnologias utilizadas pelos vâ-
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rios níveis de uma organização é que vao determinar o design
-!' organizacional. Este, nada mais é do que um meio adequado pa-

ra a utilização daquelas tecnologias pela organização. Impera
aqui a racionalidade tecnológica, enquanto no defontamento com
o ambiente prepondera a racionalidade organizacional.

2. Para sobreviver e crescer, a organização precisa enfrentar as
coaçoes e contingências do ambiente e assegurar o seu domínio
através de um certo autocontrole no manejo de sua dependência
externa. Os· domínios são definidos através de mecanismos de
competição ou de cooperação com as demais organizações do con
junto-organizacional e se referem aos objetivos específicos -
- as atividades organizacionais - que uma organização preten-
de alcançar e às funções empreendidas no sentido de alcançar
esse objetivo. O domínio é constituído por aqueles aspectos
do ambiente que são diretamente relacionados com o negócio
Com os fenômenos visualizados e com as varlaveis utilizadas co
mo critérios de decisão pela organização focal. O domínio es-
tá relacionado primariamente com as características dos prod~
tos produzidos ou serviços prestados e das organizações con-
correntes quanto a recursos ou quanto a clientes.

O domínio organizacional refere-se, portanto, àquelas partes
do ambiente com as quais uma organização interage constanteme~
te. As organizações procuram construir esquemas cognitivos p~
ra poder perceber e interpretar os eventos que ocorrem dentro
de seus dom~nios e poder fazer face a eles. Assim, a resposta

dessa percepção que a organização tem do seu domínio. De um
1110UO gera I, vimos que a estratégia e o.comportamento adot ado
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pela organizaçio para possibilitar uma resposta organizacional
adequada às demandas ambientais.

A resposta ambiental depende, portanto, de um complexo quadro
de referências: um domínio organizacional, a maneira pela
qual a organização percebe as ocorrências neste domínio, a es
trat~gia organizacional para enfrent~r as mudanças ocorridas
no contexto, são os principais ingredientes. Obviamente, as
definições d~ estrat~gias referem-se geralmente a um conjunto
de decisões que envolvem a totalidade da organizaçãó e proje-
tam-se a longo prazo, para estabelecer os objetivos, as polí-
ticas e os planos gené r i.cos para explorar as .oportun idad es ou
combater as ameaças provindas das forças ambientais ou do seu
desenvolvimento dinâmico.

A estrat~gia está mais ligada ao "o que fazer" do que ao "co-
mo fazer" em relação às incertezas provindas do ambiente. A
estrat~gia organizacional nada mais ~ do que um plano global
para lidar com os fatores ambientais: t ~la quem estabelece
geralmente quais os propósitos básicos de uma organização em
termos dos produtos ou dos serviços que. ela pretende prestar
à sociedade e as maneiras pelas quais ela criará tais produtos
ou serviços. Para tanto, ela dependerá de outras organizações,
seja em relação aos recursos de que necessitará para as ;suas
operações, seja na colocação dos seus produtos e serviços no
mercado. Verificamos que a estrat~gia organizacional ~ profu,!!.
damente influenciada pela estrutura administrativa e pelo am-
biente tecnológico dentro do qual ela ~ desenvolvida.

A tarefu central da administração ~ buscar a inter-relação c,!!.
tre a estrat~gia e o design organizacional mais adequado para
a sua efetivação. O design pode diferir enormemente conforme
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a estratégia escolh~da pela organ~zação, a natureza das tare-
fas organizacionais, o domínio escolhido, a natureza do pro-
cesso do planejamento, o estilo de liderança, a localização eII
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tipo dos mecanismos de controle etc. Em suma, verificamos que
a tecnologia é a ponte que liga a estratégia ao design organi
zacional, isto é, varia de acordo com a organização, seu domÍ
nio e, principalmente conforme a tecnologia empregada. O
design organizacional ê, sem d~vida, uma decorr~ncia da tecno
logia adotada pela organização para implementar uma estrate -
gia definida em relação ao seu domínio.

Nesta segunda parte deste trabalho, a ~nfase.foi portanto de-
dicada à "Respos ta Organiz ac ional aos Imperativos Ambientais"
no sentido de mostrar o comportamento organizacional frente às
demandas ambientais. Obviamente, procuramos enfatizar a in-
fluência da tecnologia dentro do contexto organizacional e
não simplesmente do ponto de vista de simples alocação de re-
cursos produtivos. Fizemos ,especial refer~ncia à tipologia de
estratégia de Miles e Snow exatamente pelo fato dso autores
localizarem tr~s problemas específicos geralmente presentes
em cada estratégia adotada: o problema empresarial, o proble-
ma de adequação tecnológica e o problema administrativo. Com
isto, procuramos demonstrar a importância da tecnologia na
realização ~a estratégia organizacional adotada.

3. Repassamos algumas abordagens a respeito dos determinantes e~
truturais para formarmos uma idéia mais ampla do assunto. Ini
cialmente, fizemos referência a duas abordagens comportamen -
tais que privilegiam o comportamento organizacional a partir
do comportamento de seus participantes individuais. Algumas
idéias de Argyris e de Likert foram sumarizadas, passando, a
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seguir, i apresentação de algumas abordagens que privilegiam

a tecnologia como a principal determiflante do design organi-

zacional.
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Nesta terceira parte de nosso trabalho, a preocupaçao bisica

foi a de proporcionar uma idéia acerca da posição de alguns

autores importantes da teoria das organizações a respeito da

tecnologia e seu impacto nas organizações que as utilizam.

4. O design organizacional copstitui a maneira pela qual as or-

ganizações se arranjam internamente para defrontar-se com

as demandas ambientais e realizar a sua tarefa. Isto pressu-

poe que uma organização tenha um nível institucional capaz

de interagir adequadamente com o meio externo, um nível me-

diador capaz de planejar e alocar os recursos necessários p~

ra as operaçoes organizacionais e um nível técnico responsá-

vel pela utilização das tecnologias necessárias para a produ

ção dos bens e serviços que serão colocados no ambiente ex-
terno.
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Foram mencionados o design organizacional tradicional, bem

como o design humanístico da Escola das Relações Humanas, o

design dentro da abordagem comportamental e finalmente, a

abordagem contingencial, além de referências a alguns concel

tos de Lawerence e Lorsch, Child, Khandwalla, McCaskey,

Triandis e Sofer.

Inici~mos n apresentaç50 de quatro abordagens dadas ao design

organizacional com o trabalho de Lawrence e Lorsch, enfatizan

do os mecanismos de diferenciação e de integração. Passamos;

então, a detalhar as diversas alternativas de design organi-

zacional apresentadas por Ansoff e Brandenburg, tendo em vis
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ta os cinco crit6rios apresentados por estes dois renomados au
tores: a efici~ncia do estado estivel, a reatividade operaci~
nal, a reatividade estrat6gica, a reatividade estrutural e a
qualidade das decis5es e informaç6es. Partindo das quatro fbr
mas bisicas dedesign organizacional forma funcional central!.
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zada, forma divisional descentralizada, forma adaptativa ou
administração por projetos e forma inovativa, explicitamos as
modificaç6es e variaç6es das formas bisicas referidas pelos
dois autores.

Para representar a abordagem da escola de Tavistock, escolhe-
mos um dos autores mais representativos:- Kingdon, o qual as-
severa que existem muitas variedades de respostas organizaci~
nais para lidar com a complexidade e incerteza principalmen-
te em ambientes turbulentos, exigindo da organização a adap-
tação com a resposta adotada para lidar com circunstâncias .arn

bientais emergentes. Kingdon expoe os principais modos de
adaptação organizacional, referindo-se tanto aos modos de
adaptação passiva e ativa, como também enfatizando o design
matricial como o mais adequ~do para enfrentar a complexidade
ambiental na forma de incerteza tecno16gica. P~ra Kingdon, o
design matricial permite meios para a organização reduzir a
incerteza na sua percepção do ambiente e, ao mesmo tempo, man
ter a sua estabilidade interna, selecionando estratégias, op~
raç5es e titicas adequadas para conter o risco proveniente da
incerteza .. '

FinaJmcntc, apresentamos a abordagem de Galbraith a respeito
do design organizacional e seus pontos de vista a respeito do
processamento da informação dentro da organização em função
da incerteza, da tarefa. Galbraith mostra as alternativas de
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estrat~gias de design organizacional em função do processame~
to da informação para fazer face i incerteza da tarefa. Para
ele, quanto" ma ior a incerteza da tarefa, menor a capacidade da
organização de pr~-planejá-la, maior o número de exceçoes que
devem ser decididas ao longo da hierarquia e, portanto, maior
a quantidade de informação a ser processada entre os .tomado-
res de decisão durante a execução da tarefa.

As organizações tanto podem adotar uma estrat~gia relacionada
com a redução da quantidade de informação a ser processada p~
la hierarquia da organização durante a' execução da tarefa co-
mo uma estrat~gia relacionada com o aumento da capacidade da
hierarquia de poder manipular uma maior quantidade de informa
ção durante a execução da tarefa.

Em outros termos, se a tecnologia adotada para a execuçao da
tarefa envolver incerteza, a organização se defrontará com
problemas relacionados com a informação e feedback para poder
processá-la adequadamente.

A Responsabilidade pelo design organizacional recai, portanto,
sobre a racionalidade técnica - a principal responsável pela
estratégia de processamento da informação.

,
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-I, CONCLUSÃO FINAL:
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Em síntese, as quatro partes deste trabalho correspondem
a quatro posições fundamentais, a saber:

1 - As organizações recebem influências e pressoes am-
bientais na forma de demandas, oportunidades, recur-
sos, contingências, coações, restrições etc., as
quais devem se ajustar, acomodar, concorrer etc., p~
ra alcançarem seus objetivos, sua sobrevivência e
crescimento.

As forças ambientais que afetam a organização sao de
natureza altamente diversificada: são provenientes
de uma complexa rede de fontes externas, atuando com
diferentes características que variam conforme o tem
po e o espaço organizacional.

A tecnologia constitui, a nosso ver, a variável am~
bienta1 crucial na vida e funcionamento das organiz!
ções, porquanto é através dela que a organização exe
cuta a sua tarefa básica.

2 - As organizações definem e escolhem estratégias em r~
1ação às ameaças e às oportunidades do ambiente para
executar a sua tarefa básica e assegurar seu equilí-
brio, manutenção e crescimento, em meio à variedade
e mudanças que ocorrem no ambiente.

A tecnologia constitui, a nosso ver, a mola mestra na
efetivação e operaciona1ização da estratégia organi-
zacional, adotada para assegurar o domínio da organ~
zaçao.
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3 - A partir da estrat~gia adotada, as organizaç5esres-

pondem às contingências e coações ambientais atrav~s

do design organizacional, o qual reflete a forma es-

trutural delineada para executar a tarefa organizacio

naL
o design organizacional representa a forma que a org~

nização adota para poder levar. em frente a estrat~gia

adotada.

A tecnologia constitui, a nosso ver, a ponte de lig~

ção entre a estrat~gia organizacional e o design esco

lhido.

No fundo, o design constitui a forma pela qual a org~

nização pretende pôr em marcha a tecnologia ou a ma-

triz tecnológica necessárias para a realização de suar~
I

~il
fi

tarefa.

4 - A tecnologia permeia toda a vida e funcionamento das

Tl organizações atrav~s de uma enorme variedade de mani-

festações e conseqUências, determinando as habilidades

11 e características exigidas dos membros organi zac io-

nais, as características dos demais recursos organiz~

cionais, as maneiras de inter-relacionamento entre

~

~]
ml

pessoas, recursos e entre ambos, o tipo do processame~

to desses recursos, a própria divisão do trabalho, a

cstrutura.dc autoridadc nccc5sfiria para os controles,

o esquema de processamento de informação etc.

Parece até que toda a organização se ajusta aos tipos

de tecnologia adotados para a execução das diversas

tarefas individuais que comporão a tarefa básica da
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organização. Se a estratégia se refere ao '''0 que fa-

zer" frente às contingências e coaçoes impostas .pelo

ambiente, o designo organizacionai se refere ao "como

estrUtÜrar O qUe fazer" e a tecnologia ao "cOmo fazer"

a tarefa básica.

Dai. o Imperativo Tecno16gico:- Frente a um ambiente

qu~ se caracteriza por uma constante e incessante mu-

dança. as organizações adotam estratégias para manter

ou ampliar o seu dom Ln í o , essas estratégias exigem uma

constituição e configuração organizacional adequadas

para a melhor operacionalização possível da matriz tec

nológica que a organização utiliza para a produção de

seus produtos ou execução de seus produtos.

Como resultado. é a matriz tecnológica utilizada que

determinar~ o design organizacional a ser adotado pa-

ra sua operacionalização.
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