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A ORGANIZAÇÃO COMO UM SISTEMA ABERTO 

Adão Lopes da Silva 

INTRODUÇÃO 

Para dar conformidade ao ensaio, basear-me-ei em uma empresa real, cujo nome 

que darei neste trabalho é fictício, sendo, entretanto, todos os demais fatos e ocorrências 

reais, inclusive quanto ao aspecto datas e eventos. A organização a ser analisada que 

denominarei de Adâmico Armazéns Gerais Ltda., inicialmente, dedicava-se, em seu início, 

no ano fiscal de 1986, à armazenagem de café em grãos destinados à exportação, 

ocasionalmente armazenando também outros tipos de produtos agrícolas (algodão em 

fardos, milho, arroz etc). Minha expectativa é a de que consultores atuais ou futuros 

consultores leiam e percebam a importância da obra de ambos os autores que citarei ao 

longo do texto. 

Esta organização era uma empresa familiar, situada na região sul do Estado do 

Espírito Santo, região notadamente agrícola e/ou dedicada a outras atividades primárias. 

Em seu início de atividades, até meados do exercício fiscal de 1994, a organização tomava 

uma postura intrínseca, preocupando-se somente com os aspectos relativos a recebimento, 

armazenagem, movimentação de mercadorias, ensaque e processamento, sem utilizar 

nenhuma tecnologia e sendo a maioria dos processos puramente manuais, mesmo que no 

mercado já existissem modernos métodos de armazenagem, manuseio e de operações 

administrativas. Na contabilidade, a empresa, nos exercícios citados, ainda usava para 

registrar suas operações contábeis, administrativas e fiscais o sistema AUDIT. Logo, em 

sua fase inicial, a organização em estudo aproximava-se mais de uma entidade baseada no 

sistema fechado, não se preocupando com os inputs recebidos da sociedade, e considerava 

consequentemente aqueles originários do homem como constantes, ou então os ignorava, 

conforme descrito por KATZ E KAHN (1987, p.20), quando eles mencionam os aspectos 

da abordagem super-orgânica. 
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NOVO PARADIGMA ORGANIZACIONAL 

Em meados de 1994, a Secretaria da Receita Federal e a Superintendência dos 

Portos promoveram urna concorrência pública, ofertando ao público a possibilidade de 

participação em um processo de instalação de EADI (Estação Aduaneira do Interior), na 

região da Grande Vitória (Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica), concorrência esta que se 

destinava a desafogar a movimentação de mercadorias pelo porto de Vitória e portos 

vizinhos. 

Nas EADIs, que senam três na concorrência, senam prestados os servIços de 

armazenagem, movimentação, unitização, processamento e outros correlatos, tomando, 

portanto, as empresas de Armazéns Gerais uma potencial concorrente na licitação. Pela 

primeira vez em sua história, a Adâmico Armazéns Gerais Ltda. começou a perceber os 

inputs advindos do meio ambiente. Verificando-se a possibilidade de participação, 

movimentou-se todo o seu corpo diretivo e operacional, buscando recursos e meios para a 

participação na licitação, corroborando com isto a descrição parcial de sistemas abertos 

proposta por Katz e Kahn (1987, p. 25), onde eles afirmam que o "esforço e motivação dos 

seres humanos constituem a principal fonte de manutenção de quase todas as estruturas 

sociais". 

Com esta nova motivação e estes novos inputs do meio ambiente (a licitação), a os 

colaboradores lembraram-se que a organização era pouco dotada de recursos tecnológicos e 

mesmo recursos humanos adaptáveis ao novo paradigma (mudar de armazenadora para 

uma operadora de atividades quase portuárias). A organização, então, partiu para pesquisar 

o meio ambiente próximo, nacional e internacional, pesquisando as melhores maneiras de 

se operacionalizar esta nova atividade. Assim, ela conseguiu ser uma das vencedoras da 

licitação. 

Katz e Kahn (1987, p. 32) afirmam que o seu "modelo teórico para a compreensão 

de organizações é um sistema de energia input-output, no qual o retomo de energia do 

output reativa o sistema". Trazendo isto para a realidade da Adâmico, identifica-se a idéia 

de participação na licitação como o input inicial que foi processado através da preparação 

para a concorrência, saindo corno output os documentos para o referido certame, e 
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retomando em forma de feedback o resultado da aprovação, com a conseqüente vitória na 

licitação. 

OPERACIONALIZANDO A NOVA ORGANIZAÇÃO 

T ornando-se vencedora da concorrência, a Adâmico partiu para a consecução das 

exigências da concorrência: montagem da estrutura de armazenagem, estruturação do pátio 

para guarda de veículos, construção das edificações administrativas e contratação de um 

ramal ferroviário com a Companhia Vale do Rio Doce. Chegou-se a conclusão, então, que 

este projeto necessitaria de no mínimo o ingresso de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 

reais) e a organização dispunha somente de uma patrimônio à época orçado em R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais). 

Novamente, recorreu-se ao melO ambiente externo para a procura de parcerros, 

encontrando uma trading que importava e exportava produtos através do porto de Vitória, 

tomando-se o novo sócio no empreendimento. Portanto, corroborando com o descrito por 

Katz e Kahn (1987, p. 36) "as organizações sociais precisam também de suprimentos 

renovadores de energia de outras instituições, ou de pessoas, ou do meio ambiente material. 

Nenhuma estrutura social é auto-suficiente ou autocontida". Principalmente, quando se 

tratar de pequenas ou médias organizações brasileiras que quase sempre dependem de 

recursos financeiros externos, o que não deixa de ser uma importação de energia do 

ambiente externo. 

Com o ingresso do novo sócio, e com a transformação do tipo jurídico, passando a 

empresa a denominar-se Adâmico Armazéns Gerais S.A., a organização recebeu novos 

inputs de idéias. A ingressante era uma organização gerida profissionalmente, no modelo 

tecnocrático, onde se dava grande valor as idéias dos gestores e colaboradores, mudando 

com isto radicalmente os métodos de gestão da Adâmico, que passou de um modelo de 

administração instintivo para um modelo científico. 
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AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO 

As organizações que se dedicam à prestação de servlços de armazenagem, 

movimentação, e outras correlatas, basicamente processam objetos quando unitizam, 

embalam ou manuseiam cargas, além da movimentação de veículos nos pátios. Mas essas 

organizações também processam pessoas, na medida em que para exercerem suas 

atividades demandam treinamentos constantes de sorte a se adequarem aos diversos anseios 

dos clientes. Logo, a organização recebe inpllts de produção quando, através do trabalho 

dos seus colaboradores, processa energias para a consecução de seus processos produtivos, 

ou seja, para preparar os produtos e mercadorias armazenadas destinadas ao momento em 

que os clientes os solicitarem. 

A organização também processa inpllts de manutenção, quando os seus 

colaboradores trabalham para mantê-la em condições de processamento, tais como os 

serviços de administração, limpeza, conservação de edificações, vigilância e outros 

auxiliares que não influenciam os processos produtivos, mas, mantém a máquina em 

condições de operacionalidade assim que se necessitar. 

Neste tipo de organização, dependem-se das máquinas e outros meios fisicos, como, 

por exemplo, empilhadeiras, paleteiras, pallets, armazéns e ensacadeiras. Entretanto, o 

principal componente do corpo produtivo é o ser humano que precisa ser controlado, 

incentivado e recompensado para que as atividades corram uniformemente. Como fazer 

isto? Deve-se dotar a organização de papéis, normas e valores que compartilhados 

manterão o elemento humano consciente de sua importância perante à organização. Por 

papéis, poderia-se entender a descrição dos cargos, os procedimentos internos e os 

procedimentos descritos para a atividade. Por norma, entenderíamos aquelas prescrições 

incutidas grupalmente, ou socialmente, como, por exemplo, o desejo permanente de busca 

pela qualidade na prestação de serviços. Por valores, seria possível entender aquelas noções 

de ordem ideológica, como a preocupação com a preservação do meio ambiente ou com o 

bem estar contínuo dos colaboradores organizacionais. 
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A ORGANIZAÇÃO 

A Adâmico poderia, também, sempre em conformidade com o descrito por Katz e 

Kahn (1987, pp. 56-60), ser descrita pelos seus subsistemas internos, os quais 

descreveríamos como se segue: 

• Subsistemas técnicos ou de produção 

Abrangeria, na Adâmico, o complexo formado pelo maquinário utilizado para 

armazenagem e o pessoal de manuseio de cargas (conferentes, empilhadeiristas, 

manobristas de veículos) que se dedicaria, principalmente, ao processamento dos 

produtos, energias ou informação de interesse da produção. 

• Subsistemas de apoio 

Seria, na Adâmico, os que estariam indiretamente ligados ao processo produtivo, mas 

que ajudam sobremaneira na consecução dele, tais como os supervisores de armazéns e 

pátios, fiel e sub-fiel, os escriturários e operadores de computadores do operacional, 

além do gerente operacional. Eles mantém o meio favorável para a operação do sistema 

produtivo. 

• Subsistemas de manutenção 

Seriam, na Adâmico, aquelas atividades não dirigidas ao produto que está sendo 

trabalhado mais aquelas destinadas aos equipamentos utilizados nos trabalhos, por 

exemplo: os serviços prestados pelos mecânicos das empilhadeiras, a manutenção de 

rotina efetuada nos armazéns, a limpeza rotineira das edificações produtivas, vigilância, 

segurança e conservação geral. 

• Subsistemas adaptativos 

Abrangeria, na Adâmico, as atividades de planejamento e controle exercidas pela alta 

administração e colaboradores. Também diria respeito às atividades de captação de 

novidades do mercado, novas tecnologias e mesmo às atividades de antecipação aos 

novos rumos mercadológicos como, por exemplo, a mudança de foco de atuação. 
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• Subsistemas gerenciais 

Diriam respeito às atividades plenas de gerência e controle, tais como as exercidas pelo 

Diretor Financeiro, Controller, Gerente Operacional, Gerente de Patrimônio e 

Departamento de Qualidade, onde se criam normas para gestão da qualidade dos 

servIços. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As modernas organizações devem sempre ser consideradas como um sistema aberto, 

em constante interação com a sociedade que a rodeia. Na Adâmico, se não fosse a adoção 

desta postura, estaria a organização, até hoje, final de 1999, tentando concluir as 

edificações e o projeto de operação. Os recursos exigidos no novo negócio eram de tal 

montante, que inviabilizariam com certeza o projeto. 

A interação da Adâmico com o meio ambiente, a procura de novo sócio e de novas 

tecnologias (que era uma exigência básica da concorrência, onde se afirmava que a empresa 

vencedora deveria dispor de modernos sistemas operacionais de modo a fornecer 

informações aos clientes on-line), refletem, muito adequadamente, a postura básica da 

Abordagem dos Sistemas Abertos que preconiza que as organizações estão constantemente 

sobre as influências ambientais, devendo elas interagir com estas e mesmo procurá-las 

como fez a organização objeto deste pequeno texto. 

Ao entendermos esta nuance das organizações e sua interação ambiental, estamos 

contribuindo grandemente para o progresso delas, pois com certeza estaremos sempre um 

passo à frente de nossos concorrentes. 
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CONSULTORIA & EMPOWERMENT 

Álvaro José F. Ribeiro 

A CONSULTORIA 

o consultor deve realizar um serviço de aconselhamento para a empresa, com base 

na identificação das demandas, na análise e no estudo das soluções possíveis e, certamente, 

no domínio da metodologia a ser utilizada. 

F omece informações técnicas ou recomenda um programa de ação com a 

transferência de conhecimentos para a empresa, grupo ou indivíduo. 

Deve procurar a participação das pessoas, de modo que obtenha apolO para a 

implantação do projeto, tendo em vista que quando há necessidade de mudança no 

comportamento organizacional ou de um grupo, o tempo necessário para implantação e as 

dificuldades envolvidas tendem a ser maiores. 

Não se pode esquecer que o consultor deve sempre levar em consideração a cultura, 

os valores e o perfil de todos os envolvidos neste processo. 

UM POSSÍVEL PROBLEMA / 

A sobrevivência das empresas, seja mantendo o mercado conquistado ou 

conquistando novos mercados, tem estado diretamente relacionada com a sua capacidade de 

se ajustar às exigências cada vez maiores e mutantes de seus clientes. 

Preço, qualidade e prazo são condições importantes a serem atendidas. Porém, 

novos e diferentes requisitos exigidos pelos consumidores também deverão ser atendidos 

pelas empresas, caso queiram manter e/ou conquistar os novos clientes. 

Os avanços tecnológicos, rápidos como nunca visto, têm de ser acompanhados ou 

mesmo previstos para assegurar a sobrevivência das empresas. 
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Acompanhar ou prever as novas exigências dos consumidores, assim como decidir 

sobre novas tecnologias que devam ser implantadas, são algumas das atividades com as 

quais o administrador deve ficar antenado para garantir a sobrevivência de sua organização. 

Se antes, a atenção do gerente era para dentro da empresa, hoje está clara a 

necessidade de uma visão mais ampla e mais complexa, englobando não só a empresa, 

como também suas interações com o mercado, com a sociedade etc. 

Cada vez mais, afasta-se da fase dos artesãos, detentores de todo o conhecimento, os 

quais respondiam praticamente por todas as atividades do seu negócio. Da mesma forma, já 

foi o tempo em que o trabalhador se contentava simplesmente com a remuneração 

financeira em troca de seu trabalho. O modelo Taylorista não atende mais. 

Se no início do século XX apenas a remuneração era considerada como fator 

motivador para o trabalhador, agora, o enriquecimento das tarefas, a maior participação, a 

oportunidade de crescimento pessoal e funcional e o reconhecimento são os principais 

fatores motivadores do trabalhador. 

Muitas empresas deixam de existir pelo simples fato de manterem um modelo 

gerencial arcaico, onde as decisões são tomadas unicamente pelo corpo gerencial ou então 

pelo próprio dono. Muitas empresas desconhecem o poder de seus empregados, limitando

os a simples tarefa de executar aquilo que foi planejado ou concebido pelo corpo gerencial. 

Nota-se, que no caso de empresas com esse tipo de modelo gerencial, a criatividade 

e o conhecimento estão limitados a uma única pessoa ou mesmo a um grupo reduzido de 

pessoas. 

UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO 

O consultor pode desenvolver um bom trabalho, na malOna das empresas, se 

conseguir implantar um modelo de gerenciamento com base no Empowerment. 

"Empowerment é um processo através do qual os gerentes, gradualmente, 

transferem às equipes de trabalho a responsabilidade e a autoridade, condições essenciais 

para um desempenho superior. Para que isso ocorra, é necessário que os gerentes criem 

condições favoráveis de aprendizado, ação e decisão, a fim de que as pessoas possam fazer 
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uso da autonomia e assumir a iniciativa e a responsabilidade pela coleta e análise dos dados 

e pela tomada de decisões, o que, nas organizações tradicionais, é atribuição quase que 

exclusiva dos gerentes" (Blanchard, 1996:XI). 

'~sta é uma alternativa viável para transformar funcionários passivos, indiferentes e 

submissos em pessoas interessadas e motivadas para crescer e contribuir" (Torquilho, 

1999: 13). 

O consultor, ao decidir por recomendar o empowerment para uma empresa, deve 

mostrar que a transferência de poder não se restringe a delegar uma atividade. Ao contrário, 

precisa a transferência implicar, para aqueles que executam a atividade, na 

responsabilização total pela mesma, como pode ser visto a seguir. 

Ao capacitar o trabalhador, no sentido amplo da palavra, o mesmo estará apto não 

só a executar, como também a planejar, propor alterações e controlar suas atividades, ou 

seja, ele pode assumir a responsabilidade sobre suas tarefas. Se o trabalhador é 

responsável por suas atividades como um todo, automaticamente ele passa a ter autoridade 

sobre elas e sobre os assuntos com os quais suas atividades interagem. Da mesma forma, 

suas atividades somente poderão estar em sintonia com os objetivos ou filosofia da empresa 

se ele, o trabalhador, tiver garantido o acesso ao tipo de informação que dispuser sobre os 

mesmos. 

Delegar não é abandonar. Desta forma, a despeito da maiOr participação do 

trabalhador, o gerente deve manter um acompanhamento que transmita confiança ao 

trabalhador nas suas novas tarefas, garantindo um ambiente propício para desenvolver toda 

sua potencialidade. 

O gerente, ao estabelecer metas desafiadoras em conjunto com o trabalhador, terá que 

permitir erros, que ocorrerão na tentativa de encontrar o melhor caminho para o alcance 

dessas metas. 

Manter um constante feedback auxiliará o trabalhador no desenvolvimento de suas 

atividades, mas deverá haver cuidado para não se limitar a pontos negativos. Não se deve 

esquecer da importância do elogio, tão pouco usado pelos gerentes, mas de suma 

importância para o alcance da motivação. 
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Conhecer o trabalhador como pessoa, seus problemas e seus sonhos são ações 

importantes para que os gerentes entendam o seu comportamento, as suas limitações e as 

suas atitudes. 

Assegurar o desenvolvimento do trabalhador para a empresa e para a sociedade é uma 

forma de respeitá-lo, não só como trabalhador, mas, principalmente, como ser humano, 

sendo fator fundamental para assegurar a sua motivação. 

Capacitar, transferir responsabilidade e autoridade, garantir informação, confiar, 

permitir erros, estabelecer metas desafiadoras, promover o feedback, demonstrar o 

reconhecimento e respeitar o indivíduo passa a ser o papel do gerente. 
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JUSTIÇA E GESTÃO: UTOPIA OU REALIDADE? 

INTRODUÇÃO 

Andréa Lauro Ferreira * 
Luis César G. de Araújo ** 

Dos ordálios, que encerravam debates jurídicos com a escolha dos vencedores 

segundo sinais enviados pelos deuses, até a moderna legislação e doutrina que informam as 

relações de toda a sorte entre os seres humanos, a Justiça constitui um dos pilares sobre o 

qual se assenta a convivência pacífica entre os desiguais. 

Face ao valor emprestado à instituição, outra afirmativa, mais ousada, contudo não 

menos verdadeira, seria possível: a Justiça encerra em si uma simbologia cercada por uma 

aura incomum, onde a noção de respeito, a algo que parece extremamente distante da 

realidade dos simples mortais, extravasa os limites do normal para elevá-la à curiosa 

categoria de construção artificial, misteriosa ou insondável. Talvez este fator explique 

nossas indagações que procuram desvendar as atuais dificuldades para se tornar a Justiça 

uma instituição capaz de acompanhar o tempo. 

É nosso intuito, nesse texto, sugerir a aplicação de técnicas gerencIaIS a uma 

realidade organizacional, marcada pelas auto-suficiência e auto-referência absolutas, 

marcada, enfim, pela tradição do universo jurídico. Não nos esqueceremos, porém, de 

avaliar variáveis externas à instituição capazes de determinar seus índices de desempenho. 

E, mais do que isso: a ação do consultor. O consultor organizacional tem um papel 

diferente do gerente, do executivo que acompanha o dia-a-dia da organização. De qualquer 

maneira, é fundamental que o profissional direcionado à consultoria perceba que é 

importante que ele detenha conhecimentos, não somente específicos, como técnicas 

gerenciais, mas da própria história da organização à qual ele pretende emprestar a sua 

contribuição. 
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1 JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO: AZEITE E VINAGRE? 

o consultor poderia perguntar: Justiça e administração não se misturam? As 

modernas técnicas gerenciais, que buscam eficiência ao máximo para as grandes 

corporações espalhadas pelos quatro cantos do mundo, não servem para o Poder Judiciário? 

Para muitos que pertencem ao meio jurídico, provavelmente, a resposta seria sim. Afinal, 

como imaginar determinadas rotinas, típicas da prestação jurisdicional, atropeladas por 

métodos que, em muitos momentos, visam exclusivamente o lucro? Este argumento ecoa, 

com freqüência, nas vozes de funcionários e magistrados. 

Em tempos nos quais se discute uma ampla reforma das bases estruturais e 

funcionais de uma das mais críticas instituições humanas, vimos, em nosso país, propostas 

que variaram entre o sensato e o absurdo. Convivemos com iniciativas realmente benéficas 

como a criação da "Justiça Itinerante" e com agressões ao sistema jurídico exemplificados 

na súmula vinculante e no controle externo, o qual agride, ademais, os princípios 

formadores da configuração estatal contemporânea baseados na tripartição de poderes entre 

Legislativo, Executivo e Judiciário. Diante de tal quadro, a desconfiança impera e rotula 

como suspeitas, independentemente de maiores considerações, boas e más idéias. 

Não defendemos a ausência de análise crítica sobre as atuais limitações a pairarem 

sobre a Justiça pátria. É necessário, contudo, ressaltar que uma abordagem honesta e bem 

intencionada a respeito de possíveis incrementos na instituição prescinde, totalmente, de 

insinuações oportunistas e de proposições surrealistas permeadas por interesses políticos. 

Uma estratégia de remodelagem organizacional e aperfeiçoamento jamais poderia se pautar 

por tais elementos, sob pena de estar, desde o começo, fadada ao fracasso. Se constitui uma 

certeza para as empresas a clareza e a transparência comunicativa nos períodos de 

mudança, porque seria diferente ao tratarmos de uma instituição pública? O debate interfere 

na condução do processo transformador, e assim sendo, não pode ser relegado a segundo 

plano, deixando-se macular por objetivos particulares que desviam e desonram sua 

finalidade. 

Apesar de constatarmos a naturalidade com a qual o inovador é repelido pelo 

Judiciário, existem os que defendem, de forma esclarecida, a adoção das muitas técnicas 

administrativas no meio jurídico. Essas pessoas, certas do incrível potencial que as 
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ferramentas de gestão podem trazer para o avanço da distribuição da Justiça, pregam, como 

peregrinos, uma nova religião onde o Judiciário encarna sua inegável e eterna condição de 

organização, e onde a performance caracterizada pela excelência é compreendida como o 

fruto da atenção despendida a muitos fatores. Esses peregrinos, convertidos que foram ao 

enxergarem a impossibilidade de manter a Justiça à margem dos movimentos de mudança a 

inundarem o mundo, movimentos estes que modificam as relações entre os homens e criam 

outras relações jamais antes imaginadas, classificando como bens a serem tutelados pelo 

Direito situações e fatos inéditos, acreditam na aplicabilidade dos princípios consagradores, 

por exemplo, da gestão pela qualidade total, da gestão no setor de serviços, do 

benchmarking, da arquitetura organizacional, do empowerment, da reengenharia e da 

aprendizagem organizacional como as bases de uma nova, ágil e moderna Justiça. 

Com eles concordamos. Justiça e administração parecem retas paralelas, mas não 

são. A contribuição a cargo das estratégias de gestão, na elaboração de um formato mais 

adequado para a prestação jurisdicional, é real. Apesar da Justiça possuir uma linguagem e 

uma cultura muito própria, há espaço, sem dúvida, para as técnicas administrativas. 

Há tanto para ser utilizado ... as idéias pertinentes à Gestão pela Qualidade Total 

aplicam-se em qualquer lugar, em qualquer organização. Embora alguns afirmem que a 

Justiça não enfrenta concorrência, sua imagem está em jogo, e sérios danos pode sofrer, 

quando usuários mal atendidos e mal servidos reclamam. É a credibilidade de uma 

instituição fundamental que se põe à prova. 

Benchmarking na Justiça? Parece nonsense, não? Mas o consultor tem de saber que 

não é. Porque não procurar sistematizar os esforços isolados que deram certo e exportá-los 

para todas as áreas nas quais se divide o grandioso mundo da Justiça? E porque não 

aproveitar a experiência e as iniciativas de sucesso de outros países? Ainda que os sistemas 

jurisdicionais não sejam similares, como é o caso do nosso sistema e o norte-americano, 

muito pode ser aproveitado. 

A arquitetura organizacional também encontraria aplicabilidade, afinal existem 

diversos fatores que precisam receber cuidados no decorrer da construção desta nova 

fisionomia revolucionária da Justiça brasileira. 

Empowerment não é um pecado capital a invadir e corromper a sagrada Justiça e 

seus rituais. Somente funcionários motivados, educados, treinados, conscientes de suas 
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responsabilidades para que se conceba uma organização melhor, são capazes de mover a 

administração da prestação jurisdicional na direção correta. Em toda organização, o 

componente humano é a chave, diferente não poderia ser para uma Justiça que busque altos 

padrões de eficiência. 

Por fim, não pensemos que a reengenharia escapa de possível implementação no 

Poder Judiciário. Determinados procedimentos, estruturas e processos talvez mereçam ser 

objeto de uma "folha de papel em branco", isto é, talvez mereçam passar por uma 

reformulação radical e serem reinventados, desde que à luz de critérios e análises sérias e 

responsáveis. 

2 JUSTIÇA E RESPONSABILIDADE: QUANDO O MAU DESEMPENHO ESTÁ 

LONGE DOS OLHOS E DO ALCANCE DAS MÃos 

Sabemos graças à Abordagem dos Sistemas Abertos, que absolutamente nada existe 

sem interagir e interferir com elementos ao seu redor. Portanto, em nada assusta quando 

afirmamos que as causas que determinam problemas e crises no Poder Judiciário brasileiro 

envolvem variáveis externas. E que variáveis poderiam ser essas? Citamos duas cujas 

influências são incontestáveis: o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 

Quando a política serve a objetivos outros que não os da sociedade, permitindo a 

inserção do interesse particular, os resultados são a revolta e a indignação. Mais uma vez, o 

povo, desprovido de amparo, procura na Justiça a composição de seus direitos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estratégias gerencIaIS como a gestão pela qualidade total, a arquitetura 

organizacional, o benchmarking, a reengenharia, a aprendizagem organizacional ou o 

empowerment constituem ferramentas importantes que o consultor deve considerar na 

construção de um Judiciário melhor. Contudo, tudo dependerá da boa vontade de quem 

ocupa as altas posições decisórias no país. Enquanto não houver seriedade o bastante para 

se conduzir propostas e análises relativas a um grande projeto de transformação e melhoria 
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no Judiciário, não haverá soluções e a Justiça brasileira continuará a padecer, ainda que uns 

poucos esforços tentem reanimá-la. 

Consultores ou não, temos que velar pela união em tomo de objetivos que levem a 

emperrada e disfuncional máquina jurisdicional à excelência. À disposição, os consultores 

têm um belo leque de opções. Nossa Justiça precisa utilizar todos os métodos possíveis em 

sua busca pelo aprimoramento organizacional. É necessário que deixe para trás velhas 

concepções e lute pela valorização de suas atividades à luz de novos paradigmas. Esta não 

será uma jornada fácil, contudo, é inevitável. O Judiciário precisa compreender a 

essencialidade da mudança. 

* Mestranda do Mestrado em Administração Pública da EBAP!FGV 

** Professor-titular da EBAP!FGV 
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A ADMNISTRACÃO NA ERA DA INFORMACÃO 

Angelo Dalmiro Falqueto 

INTRODUÇÃO 

Os modelos de administração tradicionais geralmente utilizados nas organizações 

provêem da era industrial. Hoje em dia, não há dúvida de que estamos na era pós-industrial 

ou na era da informação. 

Fundamentalmente, o que distingue a era industrial da era da informação é como 

vemos os recursos da empresa. No passado, os recursos da empresa eram constituídos pelas 

pessoas, máquinas, materiais e dinheiro. Atualmente, temos de acrescentar um quinto 

recurso - a informação. 

Assim, as mudanças futuras em termos de administração, seja nos planos 

estratégico, tático e operacional, seja na ações de manutenção e correção dos processos, 

terão de considerar a informação como um recurso. Temos de ser capazes de gerenciar a 

informação como se fosse um ativo de grande poder para alavancar a empresa em seu 

processo de desenvolvimento, como um grande instrumento para a gestão dos negócios 

organizacionais. Em suma, todas as organizações terão de se tornar empresas de informação 

e todos os administradores terão de se tornar administradores de informação. 

A INFORMAÇÃO COMO UM RECURSO 

A troca de informação não é necessariamente igual aos modelos tradicionais de 

troca de valor. Ao transmitir uma informação a alguém, o receptor pode obter valor, mas 

isso não significa que eu, como transmissor, perca valor. A informação pode ser transmitida 

instantaneamente e a custos irrisórios. Além disso, as potenciais utilizações e, com isto, o 

valor acrescentado em função da informação, são ilimitados. 
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Essas características tendem a desvirtuar as teorias tradicionais dos sistemas 

organizacionais. Em contrapartida, criam tanto ameaças como oportunidades às empresas. 

As leis de concorrência e o mercado podem ser aniquilados pela utilização criativa da 

informação. Por isso, se um gerente estiver preocupado em desenvolver ou preservar uma 

empresa no futuro, deverá considerar a informação como um recurso e tentar compreendê

la o melhor possível. Ele deverá elaborar políticas de aquisição, administração e utilização 

da informação. 

No entanto, uma vez que a informação é intangível, isso é mais fácil de dizer que 

fazer. Por exemplo, visto ser impossível conhecer a totalidade da informação disponível e 

que algumas pessoas podem detectar informação em dados ou mensagens onde outras não 

conseguem, como poderemos saber que informação recolher e através de que processo? E 

como armazenar essas informações? Não deve ser armazenada unicamente em papel ou no 

computador, deve também estar presente de forma latente ou efetiva na nossa memória 

individual ou coletiva. Assim, afinal, qual é o significado do conceito de administração da 

informação? E mais: considerando que a sua utilização é imprevisível, podendo ser 

improdutiva ou improdutiva de acordo com as circunstâncias, qual o equilíbrio necessário 

entre liberdade de informação e controle de informação? 

Essas interrogações podem parecer curiosas quando associadas ao contexto 

empresarial, no entanto, quando se chega à conclusão que qualquer empresa é uma empresa 

de informação e que qualquer administrador é um administrador de informação, essas 

questões assumem um caráter de grande importância para a administração do futuro. 

RESPOSTAS ESTRATÉGICAS 

No futuro, as questões relativas à informação terão de ser abordadas no âmbito do 

processo de formulação de estratégias de marketing, produção, distribuição, recursos 

humanos e de pesquisa e desenvolvimento. 

Contudo, existe uma questão estratégica mais importante. Na era da informação, 

não se pode conceber uma estratégia empresarial como um todo sem considerar a 

informação como um ativo da empresa. Isso está patente na recente agitação de fusões e 
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aquisições realizada em torno da propriedade tanto dos conteúdos como das redes de 

distribuição da informação. 

No passado, sentia-se necessidade de as estratégias de tecnologia de informação 

apoiarem as estratégias empresariais. Atualmente, chegou-se à conclusão de que as 

tecnologias de informação criam oportunidades de negócios diferentes, sendo óbvia a 

relação entre a estratégia da informação e a estratégia empresarial. No futuro essas duas 

realidades não podem ser separadas. Serão igualmente importantes a formulação de 

estratégias empresarias e a formulação de estratégias de tecnologia de informação. Uma 

empresa que deseje estar bem posicionada na era da informação não poderá conceber ou 

planejar sem considerar a informação e a tecnologia como fatores estratégicos. 

Desse modo, as estratégias em termos de tecnologias de informação e a estratégia 

empresarial integram-se em uma única estratégia. Uma estratégia empresarial estará 

incompleta se o recurso da informação for ignorado. A informação e as tecnologias de 

informação podem criar (ou destruir) empresas. Por isso, o objetivo principal da 

administração estratégica do futuro será criar uma estratégia empresarial de informação. 

Consideramos a atuação do administrador, nesse ambiente, como integrador da 

informação na formulação das estratégias, com o estabelecimento dos planos e da execução 

dos processos, bem como da avaliação de desempenho organizacional. 

O resultado de todas essas tendências, juntamente com as mudanças 

organizacionais, é a transformação dos administradores em administradores de informação. 

Eles não devem somente ter conhecimento de informática, como devem ainda analisar, 

explorar e gerir a informação. Devem reunir, incorporar valor e compartilhar a informação. 

Deverão ter conhecimentos tão profundos em administração de recursos de informática, 

como em administração de recursos convencionais. 

Certamente que os administradores do futuro estarão preparados para essas 

realidades. Os administradores de hoje estão passando por uma alteração de paradigmas, 

cujas questões básicas são as seguintes: se a minha empresa é uma empresa de informação, 

ela terá algum futuro ou será afastada? Visto ser um administrador de informação, terei 

algum futuro e adaptarei os meus conhecimentos a esse novo ambiente para sobreviver? 

A arquitetura organizacional do futuro está sendo criada no presente. Os sistemas de 

administração servem para apoiar os administradores em termos de criatividade, tomada de 
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decisões e controle. As redes de informação serão utilizadas para recolher, compartilhar e 

difundir informação. Todas as pessoas vinculadas à organização serão vinculadas à 

informação e terão conhecimento de informática e de análise de informação. As 

organizações deverão criar culturas, nas quais a disseminação da informação seja fácil e 

aceitável e as reuniões de processos administrativos girem em tomo da forma como 

valorizar a informação, e não em tomo da comparação de fatos e da procura de dados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A informação tomou-se a energIa da empresa, gerando produtos e servIços e 

possibilitando novas formas de administração. No futuro, será necessário respeitar aspectos 

como uma estratégia de base em matéria de tecnologia, planos de aplicação e políticas para 

garantir que a informação não se perca. No futuro, a estreita relação entre as estratégias de 

informação e as estratégias da empresa será integrada, tomando-se indivisíveis. 

Os administradores do futuro deverão ter conhecimento tão profundos em 

administração de recursos de informática como em administração de recursos 

convenCIOnaIS. 
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LIDERE PARA NÃO SER DIRIGIDO, SR. DIRIGENTE 

Antonio Irineu Guerra 

Será a vida nos dias atuais mais ou menos complexa e angustiante que a vida do 

Homem de Neandertal? A resposta parece ser afirmativa, porém a diferença fundamental 

está na velocidade que o próprio homem imprimiu à vida. 

Para melhor compreender o estilo de vida do homem moderno, e em particular essa 

espécie que podemos chamar de "dirigente empresarial", a história e antropologia podem 

dar sua contribuição. Essa espécie, o Homem de Neandertal, que convivera com outro 

grupo, o Homo Sapiens, apresentava características diversas desse último. Os hábitos 

observados pelos antropólogos determinam que essa espécie se estabelecia em uma região e 

não era dada a se aventurar. Parece que adotou uma postura igual a de um "sistema 

fechado". 

Diferentemente do pnmelro grupo, o Homo Sapiens adotou hábitos nômades, 

interagindo com a natureza de uma forma mais ativa . Os antropólogos parecem concordar 

que essa postura e seus hábitos teriam contribuído para seu desenvolvimento e sua 

sobrevivência. Essa característica pode ser comparada hoje ao que se chama "sistemas 

abertos". 

O ser ou a empresa que adotar a postura do Homem de Nendertal, com certeza, terá 

o mesmo destino. Como acadêmicos e dirigentes, temos que nos angustiar com questões 

que estão sendo estudadas, mas não têm respostas universais. O dirigente e empresário 

moderno se vêem bombardeados por um turbilhão de informações que seus cérebros não 

conseguem processar e transformar em conhecimento. No entanto, eles precisam ser 

competitivos para sobreviverem como dirigentes e ainda fazer da organização uma empresa 

perene. 

Desde que a Revolução Industrial se instaurou, a vida se tornou mais angustiante 

para aqueles que têm a responsabilidade de fazer e produzir riquezas. A Administração 

Científica proposta por Taylor e adota por Henry Ford estabeleceu um marco na história da 
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humanidade. As críticas, no entanto, não tardaram a surgir de todas as partes e correntes de 

pensamento. 

Desde o início do século até nossos dias, milhares de livros são escritos abordando o 

tema da administração. Dos livros e escritos produzidos ao longo desse quase um século, 

muitos são científicos, porém, a maioria não passa de incursões aventureiras numa ciência 

social que, talvez por não ser "exata", possibilita às pessoas inescrupulosas, e, às vezes, às 

inocentes munidas de boas intenções, condições de proporem soluções para aqueles que 

estão desesperados. 

Os dirigentes, na maIOna das vezes despreparados, quando torpedeados e 

aterrorizados pelas informações recebidas, são levados a se mexer. A palavra de ordem é 

incerteza. Pronto' Está construído o cenário propício para a toma de decisões equivocadas. 

Reengenharia, Downsizing, Empowerment, Gestão pela Qualidade Total, 

Administração por Objetivos, Benchmarking, Teoria do Caos, Caos? Sim a vida dos 

dirigentes está virando um caos. Ele sabe que precisa se mexer e tem que ser rápido. Ele 

tem que ter o foco no cliente ou será que tem estar no foco do cliente? Caos! Você deve 

perguntar o que o cliente quer. Tem que fornecer o que o cliente quer, afinal o cliente é 

rei, e você deverá, então, comportar-se como seu súdito. 

Alguns autores, contudo, dizem não a essa máxima administrativa. Você não pode 

ficar perguntando ao seu cliente o que quer ele, porque assim você estará apenas fazendo 

"inovação sustentada". Você tem que estar atento às "tecnologias de ruptura". Caos 

novamente! Quem terá razão? Afinal, vejamos o exemplo da Olivetti. Ela chegou a 

dominar o mercado de equipamentos de escritórios há poucas décadas atrás. Investia em 

desenvolvimento tecnológico, capacitação de pessoal, monitorava uma concorrência que 

quase não existia. Enfim, praticava aquilo que poderiamos conceituar como o "estado da 

arte" em gestão empresarial. 

Provavelmente, a atenta equipe de marketing estava assistindo o surgimento dos 

computadores, mas o que isso tinha a ver com datilografia? Os dirigentes da Olivetti 

desdenharam e, assim, surgiram os editores de texto ... O fim da história nós conhecemos. 

Existem outros exemplos? Existem sim. A IBM, US Steel, Cremer e suas fraldas de pano, a 

Harlley-Davidson e a Apple. Todas empresas excelentes que provavelmente praticavam 

benchmarking e que sofrerem os reveses advindos da "inovação sustentada". Lembremos 
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também das modernas fábricas de discos de vinil da década passada. Viraram sucata. Alívio 

para os fabricantes de CDs, afinal. o produto, tão recente, terá um ciclo de vida 

remanescente. Engano! A música já pode ser distribuída via Internet 

Realmente nessa era de incertezas algo tem de ser feito e rápido, na velocidade da 

luz. Mas o quê fazer? Contrata-se uma consultoria? Como? A empresa de consultoria não 

conhece a cultura da sua organização, dirão aqueles que atentamente se alinham com as 

perspectivas de Shein. Mais dúvidas na cabeça do pobre dirigente. Não por falta de opção, 

mas sim pelo excesso de opções. 

Talvez haja solução. A autora Margaret J. Wentley, em seu livro: LIDERANÇA E 

A NOVA CIÊNCIA, escreve o epílogo sob o título "Viver tranqüilo com a incerteza". 

Num determinado trecho, ela coloca " ... a ciência está me ajudando a entender, entre 

muitas coisas, os usos do caos e seu papel na auto-organização. Sinto que agora não 

espero o caos, como passei a confiar mais nele como um estágio necessário a uma maior 

organização ". 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Num mundo regido pela economia de mercado que segue as leis da livre iniciativa, 

não há como salvaguardar os dirigentes dessa avalanche conceitual e teórica. A única 

solução possível é uma educação de qualidade para todos e principalmente para aqueles que 

têm a incumbência de liderar as organizações e a sociedade. 
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DESENVOL VIMENTO ORGANIZACIONAL 

Bianca Gianordoli Teixeira 

No limiar de uma nova conjuntura social, econômica e tecnológica, surge a 

necessidade das organizações compreenderem de forma clara o ambiente que as envolve. É 

através da interação baseada na clareza sobre "quem somos" e "para onde estamos indo", 

que uma equipe consegue se realizar, vencer seus desafios e alcançar sua legitimação 

dentro do contexto organizacional. A consciência e o fortalecimento da identidade de uma 

equipe é fator indispensável para sua atuação e para o alcance das metas. 

É importante promover um intercâmbio de informações que ampliem o capital 

intelectual e desperte uma visão critica. Nesse contexto, é importante evidenciar o 

desenvolvimento da tecnologia da informação como diferencial competitivo. 

As diretrizes para uma boa gestão organizacional incluem, ainda, a identificação 

correta do público alvo de cada instituição. A partir daí, toma-se possível montar 

estratégias de marketing para atingir o mercado. A postura empresarial, de 

impermeabilização em relação à sociedade, cuja origem pode ser creditada ao modelo de 

produção taylorista, começou a mudar na década de 60, em virtude das inúmeras 

transformações políticas e econômicas. 

O papel do gestor é, igualmente, fundamental, especialmente em épocas de intensas 

mudanças como as atuais, e deve implicar na sua transformação em coach, um profissional 

capaz de desenvolver pessoas, mobilizar equipes, administrar conflitos, ser mais orientador 

que controlador, promovendo a abertura entre os diferentes níveis hierárquicos e 

colaborando para criar uma identidade organizacional. Os gerentes e as equipes são 

fundamentais para o sucesso empresarial, portanto. 

Assim, estimular o desenvolvimento e a competência de profissionais para o 

sucesso da gestão e da transformação das empresas se faz necessário, atentando-se para a 

essencialidade do incremento de uma visão global e estratégica nas organizações. 
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Ter uma estratégia de serviços adequada está entre os fatores a serem observados 

por empresas cuidadosas. É preciso enfatizar a importância de se obterem dados dos 

clientes e dos concorrentes, em relação a toda uma gama de aspectos materiais e pessoais 

dos serviços. Esses dados podem ser usados para dirigir e monitorar os programas de 

serviços, renovar regularmente os níveis de energia e criar a atmosfera e o entusiasmo 

necessários a um aperfeiçoamento contínuo. Dentro do contexto competitivo, inclusive, há 

a necessidade de que a liderança visualize como deveria ser a resposta dos clientes de 

acordo com o ponto de vista de todos os acionistas. 

Com a ênfase colocada na produtividade durante a década passada, não é de se 

surpreender que várias organizações estejam estruturadas com vistas à eficiência. A 

qualidade dos serviços atravessa as barreiras funcionais. Se as decisões são sempre 

tomadas com base na eficiência dos recursos e não nas necessidades dos clientes, então 

funcionários e clientes verão que os serviços prestados aos clientes não são o valor mais 

importante - independentemente do que seja afirmado na declaração de missão ou nos 

programas de treinamento. 

Em toda organização há muitos processos que devem funcionar juntos para 

proporcionar um serviço integrado ao cliente. Com a formação de uma cadeia, de uma 

rede de processos de trabalho interligados, implementa-se a melhoria da qualidade o que 

requer o envolvimento de toda a organização, tomando a responsabilidade coletiva. 

A qualidade dos serviços depende muito, também, do fato das pessoas que os estão 

executando se sentirem bem em relação a si mesmas, visto que a imagem da organização é 

criada, com freqüência, pelo desempenho dos funcionários que lidam diretamente com o 

cliente. 

A gestão de pessoas passa pela visão da qualidade, pelo reconhecimento da 

dignidade humana e do desenvolvimento de um contexto de cidadania, onde o trabalhador 

tome consciência do seu papel de ator na organização e passe não somente a reivindicar 

salário como também a sua participação no processo decisório. Dessa maneira, cada 

indivíduo se fortalece como pessoa e amplia sua possibilidade de ser atuante e agente de 

mudanças. 

A essência das organizações são os seres humanos e só teremos organizações bem

sucedidas se tivermos seres humanos felizes. As organizações, movidas pela constante 
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necessidade de melhoria de seus resultados, acabam por contribuir para que as pessoas se 

tomem frias, fechadas e excessivamente competitivas. 

A comunicação humana, as relações interpessoais, as motivações, a criatividade, a 

qualidade de vida, o trabalho em equipe e o estresse dos executivos são circunstâncias que 

dependem diretamente das relações afetivas e emocionais. As organizações precisam 

trabalhar de forma mais integrada, eliminando as emoções negativas e valorizando as 

positivas que existem, potencialmente, em todos os grupos humanos. Só assim, o trabalho 

toma-se uma fonte de prazer e auto-realização humana, existindo uma verdadeira parceria 

entre empresas e empregados, construindo, enfim, um ambiente de aprendizagem e 

inovações. 

Para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, há necessidade de promover 

verdadeiras mudanças comportamentais. Por conseqüência, será imprescindível a 

elaboração de um processo que cultive os novos comportamentos. As atitudes, as crenças 

e os valores desejados - principalmente em se tratando de programas gerenciais - devem 

ser mantidos no ambiente de trabalho e no dia-a-dia das organizações. 

As rápidas e profundas mudanças no mundo contemporâneo eXIgem respostas 

imediatas das organizações. Mas, esbarram estas no problema de envolvimento do pessoal. 

A solução pode estar na implementação de programas de empowerment, cujo objetivo é 

"fornecer a outros o poder para tomar alguma ação", criando um forte senso de 

responsabilidade. 

O empowerment inclui componentes psicológicos (pessoas esclarecendo seus 

objetivos e desenvolvendo o sentido de eficácia, bem como o desenvolvimento de 

habilidades), componentes sociais (pessoas e grupos entendendo o contexto no qual estão 

operando e desenvolvendo influências e técnicas de poder efetivos), e componentes de 

desenho organizacional (pessoas desenhando as várias configurações a fim de que se 

alcance a diferença). 

O desafio pode estar, igualmente, na projeção de arquiteturas organizacionais 

flexíveis e adaptativas, que capacitem a empresa para um desempenho eficaz diante da 

incerteza. Nesse contexto, o tempo é fundamental. 

A ação do consultor, como uma ferramenta para alavancar a mudança, deve 

também ser enfatizada. O consultor é considerado um agente de transformação, pois busca 
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difundir técnicas de gestão bem sucedidas. A capacitação profissional para o exercício da 

atividade de consultoria deve ser elaborada visando preparar o futuro consultor para a 

aquisição de habilidade e auto-confiança. O consultor deverá possuir habilidades técnicas -

dominar o assunto em questão; e interpessoais - ter a capacidade de transformar idéias em 

palavras, ouvir, dar apoio e discordar de forma razoável, mantendo basicamente um 

relacionamento. Vale ressaltar, ademais, algumas qualidades pertinentes a seu perfil 

profissional: 

• 
• 
• 
• 
• 

visão generalista - perceber os problemas nas diversas áreas; 

eclético - adaptar seus conhecimentos a diversos setores de atuação; 

sensibilidade e disponibilidade; 

administrador de conflitos - discordando e provocando divergências; 

comportamento autêntico - para gerar o comprometimento do cliente. 

A responsabilidade do consultor é apresentar as informações de forma simples e 

direta. As diversas atividades ou formas de atuação dos consultores organizacionais são 

rotuladas de "intervenções", significando qualquer ação adotada em relação a um sistema

cliente do qual o consultor não faz parte. Este conceito foi introduzido por Chris Argyris a 

partir do pressuposto de que as organizações, muitas vezes, não são capazes de gerar por si 

mesmas os dados necessários para subsidiar as suas decisões, necessitando da interferência 

de um agente externo para alterar comportamentos e processos básicos, de modo a permitir 

o fluxo correto das informações e a efetividade dos processos decisórios. 

O trabalho de consultoria também auxilia no planejamento e uso das tecnologias de 

informação, considerando seus impactos sobre a cultura organizacional e potencializando o 

papel das pessoas e das informações como agentes na melhoria dos negócios. 

Face a essa evolução busca-se, urgentemente, re-humanizar nossas estruturas 

organizacionais. A responsabilidade e o comprometimento dos indivíduos com a 

realização dos projetos institucionais são de fundamental importância. 

As empresas estão revendo suas missões, desenvolvendo seus profissionais, 

democratizando as culturas organizacionais, desburocratizando-se e criando parcerias. 
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Diante desse cenário é preciso ter visão, ver o mundo de outro ângulo, de outra dimensão, 

provocando o despertar do pensamento sistêmico. 

Uma organização deve estimular a ampliação dos conhecimentos de todos, de 

forma democrática. As pessoas devem ser valorizadas por suas contribuições, 

independentemente de sua posição hierárquica, dentro de um política participativa. Surge 

um novo tempo onde não existem mais fronteiras entre os profissionais. As competências 

de cada ser humano passam a fazer parte da grande engrenagem que vem envolvendo as 

organizações. 
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Carlos A. Hilário de Andrade 

A relação de produção sempre ocorreu através da organização, nas suas várias 

formas. "Organização, no senso comum das pessoas, conduz à idéia de que se trata de algo 

ordenado, em que as decisões passam por um processo racional, predeterminado, o qual 

rapidamente leva aos resultados desejados" (Motta, 1997, p. 55) 

Apesar do sentido lógico que a palavra organização traz consigo, o gestor vive, no 

seu dia a dia, com a imprevisibilidade, coma mudança rápida e contínua, gerenciando um 

conjunto de recursos para o alcance de determinados objetivos num ambiente sem 

fronteiras. 

AS MUDANÇAS, O PERFIL DO GESTOR E AS OPORTUNIDADES PARA O 

CONSULTOR 

o desafio de assegurar o sucesso de qualquer organização foi se tornando cada vez 

maIS complexo ao longo do tempo. Já vivemos épocas onde o número de variáveis 

envolvidas neste contexto eram infinitamente menores, porque pequenos e lentos avanços 

tecnológicos, RH passivos e facilmente moldáveis e baixa ou nenhuma concorrência 

delineavam tal quadro. Mas na sociedade moderna, temos avanços contínuos onde as 

condições são totalmente opostas àquelas que vivíamos. No entanto, quando falamos dos 

diversos modelos gerenciais atuais, com vistas à obtenção dos objetivos organizacionais, o 

que vemos, na prática, é a utilização do bom e velho modelo fordista. Tal modelo é adotado 

na grande maioria das organizações. Temos a indústria automobilística como o exemplo 

mais clássico de fidelidade aos princípios da administração científica de Taylor que foram 

adotados por F ord. 
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Segundo afirma Guerreiro Ramos (1981. p 54), " o homem moderno é uma fluida 

criatura calculista, que se comporta, essencialmente, de acordo com regras objetivas de 

conveniência. Assim entendemos que o homem no papel de produtor, reprodutor e 

consumidor das teorias organizacionais nada mais faz que, lançar novos modelos de gestão, 

cada um deles incluindo em maior ou menos grau, as racionalidades substantiva e a 

instrumental, apenas acrescentando conceitos diversos sobre os mesmos princípios do 

fordismo, estando assim este num contínuo existir nas ditas mais modernas teorias 

organizacionais. " 

Assim, percebemos que abordagem, portanto, continua a mesma, mas o gestor 

enfrenta o desafio de agir equalizando, harmonizando e, às vezes, solucionando conflitos 

diante de fatos como: 

• Processos de reestruturação como fusões, terceirizações, downsizing, privatização; 

• Fatores como recessão, oportunidades tecnológicas e de mercado; 

• Processos de crises internas e de sucessões de comando; 

• Processos de socialização de novos membros com choques culturais; 

• Destruição de paradigmas básicos. 

Desta forma, podemos afirmar que esse gestor precisa ser ágil, determinado, 

flexível, inovador, capaz de gerar cultura, comunicá-la aos liderados, mantê-la e o mais 

importante, ter a percepção correta do momento de destruí-la e realizar a necessária 

reconstrução. 

O gestor tem à sua disposição tecnologias gerenciais consagradas como a qualidade 

total, reengenharia, benchmarking, entre outras. Ele precisa ser uma criatura fluida capaz de 

gerenciar segundo um modelo multidimensional, para assim atender às demandas de 

manutenção ou transformação de uma sociedade. 

Diante de toda complexidade inerente ao desafio de genr as organizações, 

acreditamos que aí se encontra a grande oportunidade para o consultor, que deve conhecer 

profundamente determinado assunto e deve atuar dando suporte para que o gerente possa 

escolher entre as tecnologias de gestão e auxiliá-lo na sua aplicação. A base de sua visão 

precisa ser conforme a abordagem de sistemas abertos, para que as organizações sejam 
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sempre analisadas como constituídas de entradas diversas, advindas do ambiente externo, 

enquanto elemento de nutrição necessário ao sistema. 

É importante que o gestor tenha sempre em mente que a sua decisão, tomada 

localmente, foi influenciada e influenciará um ambiente global. O gestor também não 

poderá esquecer que a empresa é feita pelas pessoas e para as pessoas e assim buscar 

continuamente compreender esse que, certamente, é o recurso mais difícil de se gerenciar, 

devido à sua complexidade e variabilidade. Ele deve igualmente saber que essa 

variabilidade terá um efeito em cadeia entre todas as pessoas que compõem o complexo 

organizacional, instaurando um clima de trabalho que poderá impulsionar ou impedir que 

as estratégias e táticas do gestor alcancem resultados de sucesso. Assim, o gestor não pode 

esquecer de gerenciar o clima organizacional, assegurando também a energização ou a 

motivação dos trabalhadores. Isso pode ser visto como algo benéfico ao consultor que tem 

nessa demanda imposta ao gestor mais um vasto campo para prestação de serviços de 

diversas ordens. 

GESTÃO DE CLIMA ORGANIZACIONAL E O EMPOWERMENT DOS 

TRABALHADORES 

Bergamini (1997, p.30) afirma que "o estudo da motivação abrange, em última 

análise, aquelas tentativas de conhecer como o comportamento é iniciado, persiste e 

termina. Isso implica conhecer aqueles tipos de escolha que são feitas, uma vez que tais 

escolhas seguem a orientação proposta pela individualidade de cada um. " 

Com base na citação de Bergamini, podemos inferir que existe uma relação de 

influência mútua entre a motivação dos empregados e o clima organizacional que interfere, 

consequentemente, na possibilidade de sucesso organizacional 

Uma vez que o clima é influenciado pelo ânimo das pessoas, que respondem 

positiva ou negativamente aos estímulos ou políticas de recursos humanos das 

organizações, e como a motivação está relacionada aos diversos estágios do comportamento 

dos indivíduos, que têm seus motivos e desejos atendidos dentro das condições permitidas 

por tais políticas, os indivíduos, nos seus relacionamentos entre si, com seus chefes e com 
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suas atividades, sofrem influências que definem o seu nível de comprometimento e doação 

para com a organização. 

"A área de recursos humanos, como a gente conhecia no passado não existe 

mais [. . .j. Hoje tratamos de talentos, de formação, treinamento e da própria 

fidelidade do funcionário para com a empresa. O custo para incorporar um 

funcionário é quase tão alto quanto o de conquistar um novo cliente e, quando 

ele está pronto, vem a concorrência e o leva embora. O desafio do líder é 

motivar as pessoas a ficar, envolvê-los e torná-las parceiras e colaboradoras 

ao invés de simples empregados" Maria (1998, p. 41) 

Dessa forma, fica claro a importância de se conseguir gerir a organização baseando

se também no conhecimento dos motivos dos empregados, como forma de atrair, reter e 

desenvolver os recursos humanos para o sucesso organizacional, cabendo ao gestor 

proporcionar o empowerment necessário aos trabalhadores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As mudanças existem e nunca deixarão de existir, e se o gestor não quiser ser vítima 

da mudança, que seja ele mesmo o autor e propulsionador da transformação. 

Para isso, o gestor precisa conhecer as diversas abordagens da administração e fazer 

uma reflexão sobre os diversos modelos de gestão aplicados nas empresas ao longo da 

história. Ao mesmo tempo, precisa ser um visionário, respeitando as pessoas, explorando e 

desenvolvendo suas competências e criando redes que suportem a implementação das ações 

necessárias para o sucesso organizacional. 

Diante do cenário que temos de globalização e de alta competitividade onde as 

empresas operam sem fronteiras, as empresas precisam de gestores que construam uma 

arquitetura capaz de equalizar tarefas e pessoas, estruturando formalmente, mas permitindo 

a informalidade necessária. 
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Para essa tarefa dificil, é necessário a composição e desenvolvimento de um corpo 

de líderes e liderados com capacidade de inovar, aprender e implementar os fatores de 

sucesso na organização. 

Quanto ao consultor, cabe ele a responsabilidade de saber lidar eficazmente com 

situações tensas, de resistência, de medo e de desistência, enquanto fatores naturais no 

contexto atual vivido pelos gestores organizacionais. O consultor terá que estar presente, 

saber ouvir, diagnosticar adequadamente e contribuir com orientações e metodologias para 

solução dos problemas organizacionais. 
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ATRAVÉS DO PROGRAMA 5S 
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Carlos Wilson Lugon 

A aceleração da globalização provocou mudanças profundas no cenário 

organizacionaL A necessidade premente de se manter no mercado, e em condições 

competitivas, exigiu das organizações uma nova postura. As mudanças, que anteriormente 

aconteciam vagarosamente, assumiram um ritmo intenso e acelerado, provocando 

alterações na dinâmica organizacionaL 

O mercado globalizado, altamente competitivo, em plena era da incerteza, despertou 

as organizações para uma nova postura: a busca da excelência como requisito para 

sobreviverem e se manterem em condições privilegiadas, assumindo ou se colocando 

próximo dos líderes do setor. 

Se por um lado as organizações perceberam e partiram para a implantação de 

medidas que permitissem o atingimento de melhorias contínuas, os empregados também se 

sentiram pressionados, pois a organização passou a exigir melhorias de seus funcionários 

através da constante reciclagem, treinamento e desenvolvimento pela própria consciência, 

uma vez que passou a ficar cada vez mais evidente a importância da competência no mundo 

moderno com a prática decrescente do nepotismo, da discriminação e de outros privilégios 

que beneficiavam os "protegidos" e contribuíam para a ineficácia das organizações 

brasileiras. 

Em termos tecnológicos, as organizações puderam usufruir, através do processo 

globalizado, de oportunidades diversas que facilitaram a rápida "homogeneização" dos 

processos produtivos, o que proporcionou um certo nivelamento. A otimização dos 

processos garantiu uma representativa melhoria de performance nas organizações 

brasileiras que, passando a competir com organizações de todo o mundo, sem as 

tradicionais barreiras protecionistas que contribuíram significativamente para uma 

acomodação, despertaram do "berço esplêndido" onde se encontravam adormecidas e 
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partiram para a busca de soluções dos maIS diversos tipos, na busca desenfreada de 

resultados positivos que pudessem garantir a sua perenidade. Privatizar, enxugar 

(downsizing), terceirizar, promover a prática do endomarketing e benchmarking, 

empregabilidade, reengenharia e a implantação de programas de qualidade são estratégias 

utilizadas como ferramentas de gestão que, se empregadas de forma adequada e no 

momento devido, energizam as organizações, promovendo uma onda positiva de tamanha 

proporção que permite o atingimento de melhores resultados. 

O resultado final para as organizações, que durante muito tempo foi omitido pelos 

seus dirigentes por ocasião dos discursos não transparentes, é, sem dúvida, o lucro - a 

meta final, a mola propulsora para a garantia de novos investimentos que permitam a 

sobrevivência e perenidade com desenvolvimento sustentável. 

Diante desse quadro, as organizações perceberam que, na nova era, o diferencial 

competitivo será, cada vez mais, a parcela relativa ao seu capital intelectual. O ser humano, 

assim, passa a representar um novo papel no contexto organizacional e, se bem preparado, 

treinado e qualificado, pode contribuir para o sucesso das organizações. Porém, não basta à 

organização ter um profissional bem preparado, treinado e qualificado para que alcance o 

máximo de seu desempenho. É preciso mais, é preciso que o profissional seja feliz. Ser 

feliz no sentido de ter satisfeitos os objetivos buscados, realizar atividades com as quais se 

identifique, sob a orientação de liderança competente e sendo reconhecido, bem como ter 

claras as possibilidades de ascensão na carreira e as oportunidades para o desenvolvimento 

contínuo, questões estas básicas para a garantia da sua própria sobrevivência. 

Diversas têm sido as tentativas das organizações no sentido de manter os 

empregados, constantemente, sob a pressão técnica positiva para o trabalho - pressão 

exercida pela pessoa sobre si mesma, sem a interferência de terceiros, também chamada de 

motivação, que é a única garantia de máxima produtividade, num momento em que as 

estruturas enxutas eXIgem uma parcela representativa de responsabilidade e 

comprometimento dos profissionais modernos. 

Os programas de qualidade são, reconhecidamente, uma excelente ferramenta para 

facilitar o processo de interação das pessoas, através de grupos cooperativos, e viabilizar a 

participação das mesmas na geração sistemática de idéias que proporcionem ganhos para as 

organizações. Embora tenham sido boicotadas por gerentes que, temendo perder o poder, 
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dificultaram a participação das pessoas, foram e têm sido de fundamental importância para 

o sucesso das organizações. 

Certa vez, ao analisar causas de insucessos de alguns programas de qualidade, um 

consultor japonês conseguiu enxugar uma questão, para ele curiosa: as pessoas aqui no 

Brasil não são auto-disciplinadas como no Japão. Enquanto o povo japonês, através de sua 

liderança cultural milenar, já traz dentro de si valores intemalizados, relacionados ao 

comprometimento, no Brasil, para que um programa de reestruturação organizacional seja 

bem sucedido, faz-se necessária a devida energização das pessoas através de mecanismos 

que trabalhem a questão da mudança de valores, no sentido de que se possa garantir uma 

mudança de mentalidade dos colaboradores, condição importante para o engajamento 

efetivo das pessoas no processo integrado de comprometimento, resultando, assim, no 

aglutinamento de forças através de uma nova postura do profissional nas organizações. 

O Programa 5 S, considerado, por muitos estudiosos, a base para a Gestão pela 

Qualidade Total, promove um sólido alicerce ou sustentação para o enfrentamento das 

dificuldades que as empresas encontram por ocasião da implantação efetiva da gestão da 

qualidade total, promovendo a mudança de cultura nos diversos níveis hierárquicos, através 

de cinco passos básicos e de fácil aplicação também conhecidos como cinco sensos. Isto 

resulta na capacidade de apreciar e julgar usando a razão, promovendo-se a mudança de 

comportamento e atitude das pessoas e proporcionando uma transformação ambiental que 

permite, assim, a implementação e a consolidação da Gestão pela Qualidade Total. 

Infelizmente, no Brasil, muitas empresas implantaram modismos e programas de 

qualidade, sem a devida adaptação à nossa cultura e à cultura organizacional. A decorrência 

foi um sem número de insucessos motivados pela não preparação adequada das pessoas 

para participarem do processo. 

Na prática, o programa 5 S, quando implantado com o aval da alta administração, é 

incorporado pelos demais gerentes. Contudo, o que nem sempre ocorre e nem sempre se 

observa é uma atuação da alta administração, cobrando dos gerentes esse tipo de postura, o 

que é lamentável porque esta é uma ferramenta de fundamental importância para a 

obtenção de resultados e, também, facilitadora na utilização de outras técnícas de gestão. 

As preocupações com a saúde do trabalhador, sua segurança e um lay-out agradável 

do 5S proporcionam um clima propício à motivação tal, que o que tenho visto em 
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organizações ou áreas de trabalho que o levaram a sério é um total engajamento e 

comprometimento da base, ao perceberem que não é somente a empresa que ganha com o 

programa, mas sim todos. 

À medida que o programa avança, reforçado pelas necessárias auditorias, as pressões 

vão mudando o comportamento, a partir de uma mudança de mentalidade espontânea e 

tomando-se auto-disciplinadas, prontas para assumir responsabilidades no processo de tomada 

de decisão e contribuindo substancialmente para o sucesso das organizações e para o sucesso 

profissional e pessoal de cada funcionário. 



NOVAS PARCERIAS E NEGÓCIOS POR INTERMÉDIO DE 

AQUISIÇÕES 
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DaIton Jacinto Dutra Junior 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Atualmente, em nosso país, estamos atravessando um processo de alteração em sua 

política de responsabilidade, por intermédio da transferência de serviços que eram de 

responsabilidade do Estado para as mãos de entidades profissionais voltadas para o 

resultado (lucro). Não estou descrevendo nada de novo, isto é, que não seja do 

conhecimento de todos. Estou falando das privatizações. 

Observa-se também que devido à "onda da globalização", fatos paralelos a estes 

processos também vêem acontecendo no âmbito empresarial das organizações. Por 

exemplo, recentemente, o grupo Carrefour adquiriu a maior rede de supermercados do 

Estado do Espirito Santo. A criação da Autolatina (já extinta) pela união da Volkswagen e 

da Ford e as infinidades de aquisições no sistema financeiro (o compra/vende dos bancos 

que vem acontecendo a velocidades incríveis) também fazem parte deste cenário. Enfim, 

temos diversos tipos de novos negócios que estão passando por mutações, que o leitor pode 

enumerar da maneira que melhor lhe convier. 

REESTRUTURAÇÃO DE EMPRESAS 

Os tipos de reestruturações que surgem no mercado brasileiro, criando, deste modo, 

desafios estratégicos e organizacionais são: 

• Fusões 

• Incorporações 

• Joint Ventures 

• Liquidações e 
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• Compras alavancadas 

Devo mostrar ao leitor que a minha opinião, com relação aos fatos ocorridos, 

conduz à certeza de que se nota, em grande parte, o fator estratégico como predominante na 

maioria dos casos. É claro que a mensuração destes processos (satisfatórios ou 

insatisfatórios) precisará se pautar por inúmeros fatores, dentre os quais aqueles que se 

relacionam a recursos humanos, financeiros e à mudança organizacional. 

Os principais players deste sistema de integração serão basicamente: 

• O grupo controlador ou que alguns autores chamam de "Empresa Mãe"l. 

• As companhias que estão se associando 

• Os stakeholders2 

INTEGRAÇÃO - CRIAçÃO DE PARCERIAS 

Quando existe o desejo, por parte de algum dos interessados, de fazer algum tipo de 

reestruturação (o que tratamos neste texto), este ou estes sempre buscarão o elemento 

estratégico como uma de suas premissas básicas, pois isto resulta numa combinação de 

fatores benéficos para os envolvidos. Não deverão esquecer, assim, que a implementação 

de um tipo de ritmo, no tocante à interação, será fundamental para garantir a observância 

dos requisitos de sucesso organizacional, funcionando, assim, como um jeedback das ações 

das empresas. 

O texto que aqui se apresenta é limitado quanto à descrição de como efetuar a 

implementação deste processo de integração, todavia gostaria de repassar ao leitor, como 

minha contribuição, os problemas mais encontrados os quais são: 

1 Este exemplo fora tomado com embasamento no livro "Arquitetura Organizacional' de David Nadler & 
Terry Limpert. 

2 A definição usada para expressar este termo será a de depositário em seu sentido genérico, como exemplo 
pode-se citar não apenas os acionistas e proprietários, mas também fornecedores, clientes, funcionários e 
principalmente o governo. 
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• Ansiedade - por parte dos funcionários, pois a não existência ainda de uma formulação 

de como será efetuado o processo de reestruturação causa um stress emocional muito 

forte, prejudicando o desenvolvimento até mesmo de tarefas consideradas rotineiras e 

simples. 

• Poder - quesito este que afeta desde a média gerência até a presidência, desencadeando, 

desta maneira, um conflito entre as partes, na busca de proteção de seus interesses e 

manutenção de seus status. 

MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A IMPLEMENTAÇÃO DE PARCERIAS 

As causas para a procura de novos parceiros, de um grande grupo ou da constituição 

de associações que venham a interessar, tanto por parte de um grande fornecedor ou de um 

pequeno concorrente, são diversas, dentre as quais podem ser destacadas: 

1. Um modo maIS simples e fácil de obter acesso a novas tecnologias, mercados e 

produtos. 

2. Uma maneira de obter uma alavancagem de capital para a realização de novos projetos 

ou ampliação do negócio já existente. 

3. Um impulso a ser obtido pela união 

4. Estratégia para a obtenção de um crescimento por intermédio de alianças econômicas. 

5. Procura por um benchmarking 

Um desafio que poderá ser observado quanto à implementação da reestruturação 

definida será o de haver ou não a necessidade da criação de uma nova hierarquia para 

"tocar o negócio". 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Arquitetura Organizacional descrita por David Nadler em seu livro Arquitetura 

Organizacional - A chave para a mudança organizacional, nos traz a experiência vivida 

por ele como consultor organizacional e relata os tópicos abordados neste texto. 
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Trata-se de uma tecnologia organizacional assim como a Gestão pela Qualidade 

Total, Reengenharia, Empowerment, Sistemas de Informação, enfim, são instrumentos que 

existem e cabe a cada um de nós procurar o melhor e utilizar. 

Contudo, creio que a busca pela ferramenta ideal tende mais para algo como colocar 

todas em cima de uma mesa e utilizar de acordo com nosso feeling, na proporção ideal para 

a obtenção do melhor resultado esperado. 

Caberá a nós administradores e consultores estudá-las, criticá-las e transformá-las e 

quem sabe talvez a criação de uma nova alternativa. 
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TECNOLOGIAS DE GESTÃO x DESAFIOS DAS EMPRESAS NO 

FUTURO x CULTURA BRASILEIRA 
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Edmundo Bueno de Araújo Filho 

o paradigma da mudança de século tem produzido uma energização, um 

empowerment, considerável nas pessoas e nas organizações e isso tem potencializado as 

discussões sobre o futuro da humanidade, e como não poderia deixar de ser, do mundo do 

trabalho e da sua organização, tendo como pano de fundo as necessidades de reprodução do 

capital. 

Essa reprodução do capital não deve ser aqui entendida como reprodução do 

capitalismo da forma tradicional, mas da busca de novas formas de convivência entre os 

modos de viver ( substantivo) e o cálculo do acúmulo de capital ( racional ), ou seja; como 

produzir riqueza sem que isso não gere mais pobreza e como conseqüência, impeça a 

dinâmica do ciclo de acumulação. Pode parecer complicado, mas não é. Basta voltarmos 

cem anos ao mesmo paradigma de quem viveu a mudança do século XIX para o século 

XX! 

Não obstante os avanços da tecnologia, que propiciou o aumento da longevidade 

humana, das facilidades de comunicação e o maior entendimento da condição essencial do 

ser humano nesse século; é possível fazermos no Brasil, um exercício de comparação entre 

o modo como o senhor de engenho, e posteriormente o fazendeiro dono da terra, se 

relacionava com seus colonos no final do século passado, com a continuidade do ciclo de 

acumulação; e os dias de hoje, no limiar de um novo milênio. 

Esse ciclo pode ser traduzido como o cálculo da permissão necessária para que o 

resultado do esforço produzido pelo trabalhador permita adquirir bens que reponham a sua 

energia, o seu empowerment, condição necessária para produzir novos trabalhos. 

Na prática, isso acontecia da seguinte forma: o escravo virou trabalhador rural e 

portanto, responsável pela sua própria sobrevivência. Ele então cumpria o seu trabalho e 

recebia, no armazém do patrão, os víveres necessários para a sua alimentação e de sua 
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prole. Ao final do mês ou de um período qualquer, havia o acerto de contas e, 

evidentemente, não haveria saldo positivo para o trabalhador. 

Esse exemplo demonstra a lógica da perpetuação da riqueza agrária que não parou 

por aí. Ela evoluiu à medida em que o país se iniciou na industrialização. Surge então, uma 

outra perspectiva de riqueza, cujo acesso não seria possível, se não houvesse quem pudesse 

realizar o trabalho de transformação industrial, diferente portanto, daquele até então 

realizado. A solução foi "importar" mão-de-obra, ou seja; novos escravos, de luxo, cujo 

trabalho resultaria em riqueza exponencial. 

A geração de riqueza nessa perspectiva, trouxe consIgo uma nova forma de 

convivência social, exigências que impactaram o mundo social e a organização do 

trabalho, provocando também, uma melhor distribuição dos ganhos acumulados. 

Essa liberalidade não foi muito problemática porque os ganhos haviam sido 

extraordinariamente potencializados, mas causou um grande choque cultural, que por sua 

vez ampliou a perspectiva de vida das pessoas e o surgimento de uma classe que não era 

patronal, mas também não era apenas braçal, era intermediária e tinha ambições. Qual a 

relação disso com o momento que vivemos hoje? 

O que estamos assistindo é a mesma tentativa de manter o ciclo de acúmulo da 

riqueza, só que ao invés de fornecermos os víveres ou importarmos mão-de-obra, estamos 

importando pensamentos e tecnologias de gestão. 

Se antes o controle era interno e concreto, ou seja; o trabalhador estava na fazenda e 

os imigrantes no país; hoje o controle é mental, virtual, dóxico, mais fácil de ser exercido e 

mais dificil de ser percebido, e é uma forma de poder extraordinária, porque, segundo 

Geertz, ele fica debaixo do tecido social e influencia tudo e a todos. 

Isso significa que a cultura, como uma teia de significados já é e será cada vez mais, 

a forma calculada - a lógica - de exercitar o poder, agravado no caso brasileiro, que por 

termos alta permeabilidade cultural temos, também, uma grande propensão a aceitarmos, 

sem as precauções necessárias, os pensamentos que vêem de fora. 

Assim, paradigmas construídos nas sociedades difratadas tornam-se referenciais de 

excelência para nós e são adotados sem a devida relativização com a nossa realidade, e, de 

repente, coisas como empowerment, kaizen, reengenharia, keiretzu começam a fazer parte 
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do dia-a-dia de pessoas que nem sabem ou que pouco sabem da dimensão de sua própria 

vida. 

Na verdade, a cultura é usada hoje, como um instrumento de exponenClar os 

ganhos, dando sentido ao ciclo acumulativo, e nessa virada de século, a exigência para a 

transformação do mundo do trabalho e da vida social não é mais a habilidade manual ou 

aquele conhecimento do processo de transformação da matéria-prima em objeto, como foi 

no final do século passado, mas sim o conhecimento cibernético, integrado e virtual, ou 

seja; aquele que ao mesmo tempo transforma tudo em ouro e exclui, da maioria, o prazer. 

Há, porém, salvação! Ela está, paradoxal e exatamente, dentro do nosso modo 

peculiar de vida. O brasileiro talvez seja, no mundo, o povo mais apto a sobreviver nesse 

ambiente complexo que se avizinhará, justamente por essa caracteristica de se adaptar ao 

que vem de fora. Não é maravilhoso constatar que cem anos depois o que fizeram conosco 

foi nos preparar para os próximos duzentos anos? 

Falta-nos entretanto, capacidade para entender esse processo e criar nossos próprios 

mecanismos de gestão, compatíveis com a nossa forma de viver, de entender e adaptar as 

coisas do mundo. 

Essa vantagem competitiva deve ser usada para exponenClar os nossos ganhos 

substantivos, de forma que ao vivermos o empowerment da mudança do século XXI para o 

século XXII, estejamos exportando pensamentos, tecnologias de gestão e formas mais 

substantivas de vida. 
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EMPOWERMENT - UM DESAFIO PARA A PRODUTIVIDADE 

Isabel Elmínia Lupki 

Analisando a história da administração, é interessante observar que não há uma 

receita, um manual ou uma técnica geral que se aplique às organizações, sejam públicas ou 

privadas, de acordo com a, chamada por muitos, teoria da contingência. 

Observamos que, atualmente, o comportamento organizacional está voltado, 

essencialmente, para o mercado, onde sobrevivem aqueles com características 

empreendedoras, voltados para a competitividade, dotados de grande dose de racionalidade 

instrumental. 

"O sistema de mercado só atende a limitadas necessidades humanas, e 

determina um tipo particular de cenário social em que se espera do 

indivíduo um desempenho consistente com regras de comunicação 

operacional, ou critérios intencionais e instrumentais, agindo como um 

ser trabalhador. O comportamento administrativo, portanto, é conduta 

humana condicionada por imperativos econômicos" (Guerreiro 

Ramos, 1989: 136). 

Com isso a produtividade transformou-se na "riqueza das nações". O aumento da 

produtividade leva o funcionário a trabalhar mais e mais horas, em organizações baseadas 

em serviços, tomando o ambiente estressante e acarretando queda na produtividade e na 

qualidade de vida. 

Uma empresa honesta só pode sobreviver dentro de uma sociedade se for para 

contribuir para a satisfação das pessoas. Este é o seu objetivo principal. Se este fato é 

tomado como premissa, a primeira preocupação da administração da empresa deve ser a 

satisfação das pessoas afetadas pela sua existência. Sob este aspecto, a primeira prioridade 

da empresa são os consumidores. É necessário e mesmo vital para a empresa, que eles se 



46 

sintam satisfeito por um longo tempo após a compra de seu produto ou utilização do seu 

servIço. 

"Um segundo tipo de pessoa afetada pela empresa é seu empregado. A 

empresa deve se esforçar para pagar-lhe bem, respeitando-o como ser humano 

e dando-lhe a oportunidade de crescer como pessoa e no seu trabalho, vivendo 

lima vida feliz " (Campos, 1989:27). 

Na prática, a maioria das organizações cumpre as regras para a implantação da 

gestão pela qualidade total, com o objetivo maior de atender o mercado devido à 

necessidade -e não à exigência- da certificação para a comercialização de seus produtos, 

sem se preocupar com a contra-partida que é a satisfação dos empregados. Outras aderem 

ao modismo e algumas aproveitam para reestruturar seus processos de 

produção/administração, com o propósito de reeducação das pessoas, sem levar em conta 

que para alcançar o objetivo proposto é necessário oferecer incentivo aos empregados. 

Para os atuais administradores, o grande desafio é conciliar os interesses do 

empregador com o interesse dos empregados. Alguns pesquisadores afirmam que é preciso 

dar ao trabalhador o que ele mais deseja - altos salários - e ao empregador, também, o que 

ele realmente deseja - baixo custo de produção. 

Fala-se muito que, na era da informação, toda empresa deve se transformar numa 

instituição de aprendizado. Ela também deve se transformar numa instituição de ensino. E 

no ambiente de trabalho, é importante que alguém incentive as pessoas a buscarem o auto

conhecimento, seja através do exemplo ou através de treinamentos comportamentais 

(ensino). 

Nesse contexto, o líder assume um papel importante, porque possui características e 

conhecimentos que lhe permite ter capacidade de desenvolver uma visão, compartilhá-la e 

facilitar a participação de cada elemento da equipe para que, usando o que cada um tem de 

melhor, os resultados sejam alcançados. 
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A competência do líder está na sua habilidade humana, na paixão, crença e 

entusiasmo que tem pelo objetivo a ser alcançado, na capacidade de comunicar e inspirar a 

equipe, levando em conta os sentimentos, potencialidades e limitações de cada um. 

Colocando em prática suas competências, é capaz de entender e canalizar as 

emoções e transformá-las em energia para transformação, criação e desenvolvimento, ou 

seja, proporcionando o empowerment, que é estabelecer entre os empregados um grau mais 

elevado de trabalho em equipe, com um maior grau de responsabilidade delegado através 

da organização. 

É de suma importância a observação dessas ações, porque encontramos nas 

organizações empregados que não colaboram, não se envolvem de fato porque acham que a 

empresa tem obrigação de pagar seus salários e beneficios, desenvolvê-los e promovê-los. 

Normalmente, percebe-se que são pessoas apáticas por natureza, e estes fatores contribuem 

para a queda da produtividade, fenômeno denominado entitlement. 

Interessante é notar que enquanto o empowerment promove a motivação, o 

entitlement é o estado de desmotivação do indivíduo, que acaba com a auto-estima, onde o 

medo e a ansiedade podem ser os responsáveis por esse comportamento. 

A percepção e habilidade, nata ou desenvolvida pelo líder, são fundamentais para 

que algumas ações sejam implementadas, com o objetivo de diminuir a ansiedade ou medo. 

Porém, questiono as habilidades de liderança desenvolvidas, pois tenho exemplos de 

pessoas no comando que freqüentaram vários treinamentos comportamentais e de liderança 

e não que mudaram seu comportamento, continuando a administrar na base do "manda 

quem pode e obedece quem tem juízo". 

As ações corretas podem dar apoio aos esforços do indivíduo, aos esforços da 

delegação de poder, da avaliação do desempenho, aos relativos ao auxíli%rientação a 

quem esteja com problemas, aos esforços da descoberta de pontos fortes e necessidade de 

desenvolvimento das pessoas, de criar competição e de demitir quando não houver 

desempenho. Com isso, cria-se uma pressão para que os desmotivados busquem a mudança 

de comportamento, ou seja, fornece-se um incentivo para que acompanhem a equipe e 

diminuam a ansiedade, conduzindo, inclusive, ao aumento de responsabilidade para os 

outros com potencial normal de motivação. 
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Não adianta ter tecnologia de ponta, se esses fatores não são levados em conta. Por 

isso, torna-se necessário o trabalho em equipe, bem acompanhado, com o objetivo voltado 

para o crescimento dos indivíduos. E nesse momento que as ações devem ser direcionadas 

com características do empowerment. 

Podemos entender, com este estudo, que resultados positivos nas organizações 

dependem muito mais das atitudes adotadas pelos líderes com seus liderados do que com 

tecnologia de ponta. Na prática, poucas organizações se preocupam em valorizar a 

liderança como meio de contribuir para o aumento da produtividade aliado à melhor 

qualidade de vida. 

Normalmente, não existe regra comportamental definida que proporcIOne a 

capacidade de identificar emoções e trabalhá-las. Daí o sucesso ser alcançado pelo 

desempenho natural do líder o qual reúne as característica mencionadas anteriormente, 

independente de ser exigido pela organização em que atua. 

Há quem afirme que as mulheres têm demonstrado um grande progresso, ocupando 

altos escalões de grandes empresas, por ter a percepção mais desenvolvida que os homens, 

ou seja, praticam o empowerment com mais facilidade e naturalidade. 
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A AÇÃO DO CONSULTOR E A CULTURA ORGANIZACIONAL 

Isabela Castello Miguel 

A consultoria é um serviço independente de aconselhamento e tem como objetivo 

prover conhecimento profissional e habilidades relevantes para os problemas das 

organizações. O trabalho do consultor pode ter diferentes características e finalidades. Ele 

pode ser corretivo, inovativo ou criativo e pode ser desenvolvido nas diferentes áreas da 

empresa. Tudo depende dos problemas e dos objetivos da organização 

O consultor deve dominar metodologias de trabalho, conhecimentos específicos, 

ferramentas e experiências na área em que atua. Ele tem a vantagem de ser uma pessoa de 

fora da organização, que vai poder olhar de forma mais isenta e neutra os problemas, as 

limitações e os pontos fortes da empresa em que atuará. O fato dele ter experiência em 

diversas organizações, de diferentes segmentos e porte, qualifica-o ainda mais para fazer 

diagnósticos e recomendações. 

As pessoas que estão dentro da empresa acabam por se impregnar da sua cultura, 

incorporam seus métodos de trabalho. Elas agem dentro do padrão de comportamentos 

esperados, acostumam-se com a forma da empresa atuar e, apesar de não ser regra geral, 

acabam por não enxergar algumas coisas ou ficam limitadas para propor novas idéias ou 

abordagens diferentes. A participação do consultor oxigena a empresa, trazendo idéias 

novas, questionando o que está sendo feito, colocando as pessoas para pensar, rever e 

reavaliar. Ele é um agente de mudanças, mas não possui nenhuma autoridade para decidir 

sobre elas. É claro que ele sempre trabalha utilizando as pessoas, os conhecimentos, a 

inteligência da organização, mas ele deve ser um articulador destes esforços. 

A relação entre o consultor e a empresa é, normalmente, dificil e complicada. A 

avaliação prévia do consultor ou da empresa de consultoria, no momento de sua 

contratação não é uma tarefa fácil. A grande dificuldade por parte das empresas é, no 
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momento da sua contratação, avaliar a competência e a qualidade do trabalho do consultor. 

Isto porque o serviço de consultoria tem um elevado grau de intangibilidade, já que 

geralmente é entregue no final do período contratual e seus resultados variam de 

organização para organização, sendo que o cliente, no caso a empresa, também tem um 

papel fundamental para o sucesso do trabalho, pois ela interage com o profissional durante 

todo o processo de consultoria, a fim de concluir o trabalho proposto. É por isso que, na 

maioria das vezes, o consultor é contratado a partir de referências de outras empresas em 

que ele tenha desenvolvido trabalhos satisfatórios. 

Existem também profissionais despreparados no mercado, tornando o processo de 

seleção de uma consultoria ainda mais complicado. Outro fator complicador é que, em 

muitas ocasiões, o executivo tem um nível de expectativas muito alto com relação ao 

resultado do trabalho. Ele pode acreditar que todos os problemas da sua organização vão 

ser resolvidos com a contratação de uma consultoria ou de um consultor. O consultor deve, 

no início do trabalho, esclarecer, junto com o executivo, os objetivos da empresa relativos 

à consultoria, demonstrando em que pontos a consultoria pode efetivamente contribuir, 

para evitar decepção nos resultados. 

Um outro problema quanto à contratação de consultoria é que o trabalho deve ter 

uma continuidade, mesmo após o término da consultoria. E esta continuidade depende 

unicamente da empresa, que se não a promover estará desperdiçando dinheiro e o tempo 

investidos. 

Além disso, a empresa, ao contratar um consultor, deve ficar atenta às 

recomendações e ter uma visão crítica a respeito do trabalho apresentado. Não se pode 

aceitar tudo que o consultor propõe. É necessário acreditar e concordar com as propostas e 

recomendações, isso porque, em primeiro lugar, cabe aos dirigentes da organização 

implementar e manter os projetos, as mudanças e as idéias propostas, e também porque, ao 

concluir o trabalho, o consultor se afasta da organização, e cabe à empresa toda a 

responsabilidade por aquelas decisões. É a empresa que vai colher os louros, os méritos, 

bem como arcar com resultados não desejados do processo. 

Vejo com preocupação o fato de muitos consultores serem excessivamente 

específicos em sua área de atuação, esquecendo de ver a empresa de uma forma mais 

ampla e estratégica. O consultor deve estar, antes de tudo, preocupado e comprometido 



51 

com o negócio e com o desempenho da organização. É claro que ele não é obrigado a 

dominar todos os assuntos, entender de todas as áreas, mas ele precisa ter uma visão global 

da organização, não fechando sua percepção apenas à área em que atua. Tem que ser um 

profissional com uma capacidade de percepção acentuada, que saiba ouvir, que tenha 

facilidade de comunicação e habilidades interpessoais. 

Um tema relativamente recente no estudo das organizações é a questão da cultura 

organizacional. Também é um assunto muito recente no campo da consultoria. A cultura 

organizacional impacta a atuação do consultor de duas maneiras. Primeiro, porque a 

cultura organizacional passa a ser mais uma área em que os consultores podem atuar, 

fazendo diagnósticos da cultura da organização e propondo recomendações que digam 

respeito à cultura da empresa. O interesse por este assunto tem crescido muito ultimamente 

e vem sendo cada vez mais comum a contratação de profissionais para dar consultoria nesta 

área. Uma outra abordagem é que qualquer consultor, ao entrar para prestar um serviço 

numa organização, independente de sua área de atuação, vai se defrontar com a cultura da 

organização. 

O interesse pelo tema cultura organizacional e o inicio das pesquisas na área têm 

como origem a tentativa de outros países, especialmente dos Estados Unidos, em implantar 

os Programas de Gestão pela Qualidade Total desenvolvidos e implantados nas empresas 

japonesas. Na época, os produtos japoneses começavam a entrar no mercado americano 

com um nível de qualidade muito alto e preços extremamente competitivos, rompendo com 

a Superioridade dos produtos made in the USA. A entrada destes produtos japoneses fez 

com que muitas empresas americanas perdessem mercado dentro de seu próprio país, 

abalando sua estruturas. Dentre tais empresas, são exemplos grandes corporações vistas 

como ícones da economia americana, como aXerox, a Chrysler, a Ford, a General Motors, 

e a Kodak. 

As empresas americanas, então assustadas, foram tentar descobrir e entender o que 

as empresas japonesas tinham feito para chegar a estes resultados. Pesquisaram os 

programas de qualidade implantados pela empresas japonesas e levaram para os Estados 

Unidos a fim de usarem em suas organizações. 

Tiveram uma grande surpresa, pois os resultados obtidos nos Estados Unidos não 

eram os mesmos resultados das empresas japonesas. Iniciaram pesquisas e estudos, para 
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tentar entender porque os resultados destes programas nas empresas americanas tinham 

sido diferentes e começaram a perceber que esta diferença era decorrente da cultura 

japonesa. Eles perceberam que a forma como os japoneses se relacionavam entre si, e com 

a empresa, diferia do modo como os americanos agiam. Os japoneses tinham um espírito 

de equipe que os americanos não tinham, pois são extremamente individualistas e 

competitivos. Viram que o compromisso do empregado japonês com a empresa era 

diferente do empregado americano. 

Estas descobertas e observações foram responsáveis pelo início de estudos mais 

aprofundados sobre cultura. Isto abriu um novo campo de pesquisas que veio explicar 

muitas coisas, antes sem explicação. Percebeu-se que a cultura do país está presente dentro 

da organização e que não se pode copiar modelos e ferramentas de gestão, buscando obter 

os resultados apresentados em outras organizações. Entendeu-se que grande parte dos 

resultados das empresas japonesas decorre da cultura de seu país. O modelo de gestão pela 

qualidade total, por exemplo, foi desenvolvido dentro de uma cultura e, portanto, ao 

implantá-lo em uma organização com uma cultura diferente não se conseguiria jamais 

gerar os mesmos resultados. 

A partir destas descobertas, a cultura organizacional passou a ser foco de mais 

atenção e pesquisa. Não só a cultura de um país e sua influência nas organizações passou a 

ser mais pesquisada, mas também a existência das culturas organizacionais. Mesmo dentro 

de um mesmo país, cada empresa desenvolve sua própria cultura, que é única e peculiar e 

que não pode ser desconsiderada no momento de se implantar modelos ou ferramentas de 

gestão. 

Segundo Geertz, o conceito de cultura é essencialmente semiótico. A cultura é 

entendida como sendo uma teia de significados. Cada ação ou comportamento tem um 

significado, uma lógica, um propósito. Cada comportamento contém um código, que 

precisa ser decifrado, entendido. Para se entender a cultura de uma sociedade ou grupo, é 

necessário entender e decifrar estes códigos, buscar os significados dos fatos e dos 

comportamentos observados. Os comportamentos e atos praticados são inteligíveis apenas 

para aqueles que compreendem determinada cultura. Ao se entender o que está por trás 

dos comportamentos de uma sociedade ou grupo, consegue-se entender os significados 
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associados e sua lógica, e o que era inteligível para alguns passa a ser passível de 

compreensão. 

O ponto principal da abordagem semiótica da cultura é ganhar acesso ao mundo 

conceitual dos membros de uma dada sociedade. É a partir do entendimento e da 

compreensão dos significados de uma cultura que se toma possível a comunicação com os 

membros sofrem sua influência. Isto é facilmente percebido quando se vai para um outro 

país. Alguns comportamentos observados não são entendidos e compreendidos, pois não 

fazem sentido para quem é de fora e não participa daquela cultura. Ao se entender a cultura 

e os significados dos comportamentos, o que se observa passa a fazer sentido. Perceber 

esta realidade numa organização é bem mais dificil, pois tudo é mais sutil. 

Enxergar a cultura com este enfoque semiótico permite notar realidades antes 

obscuras e inexplicadas. Em uma organização, a pesquisa de cultura pode ser uma 

poderosa ferramenta em qualquer processo de mudança cultural, seja ele decorrente da 

aplicação de um novo modelo de gestão, decorrente da fusão de empresas com culturas 

diferentes, ou decorrente da mudança de pessoas nas organizações. 

Para Schein, cultura é entendida como o resultado de um complexo processo de 

aprendizado, parcialmente influenciado pelos líderes. A cultura oferece a seus membros 

estabilidade, padronização, consistência, significado e sentido para suas ações. O 

entendimento da cultura de uma organização serve para ajudar a explicar os aspectos mais 

complexos da vida da organização, que parecem, a princípio, incompreensíveis e 

irracionais. O interessante da cultura é que ela é muito natural para quem dela participa. 

Tudo parece lógico para quem faz parte de determinada cultura. 

Segundo Schein, a cultura deve ser entendida por meio de uma análise cultural, em 

que se busca analisar os artefatos, os valores expostos e as assunções básicas e implícitas. 

Segundo o autor, a essência da cultura reside nas assunções básicas implícitas na mesma. 

Sem este entendimento, a pessoa não consegue interpretar corretamente os 

comportamentos observados. 

Schein relata em seu livro como sua experiência de consultor o fez perceber a 

questão da cultura e como é necessário entender a cultura de uma organização, seus 

significados e sua lógica, para poder fazer recomendações compatíveis com a realidade 

organizacional investigada. Ele relata o trabalho de consultoria em duas empresas nas 
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qUaiS as sugestões inicialmente apresentadas por ele foram rejeitadas. Depois de 

compreender a cultura da organização, por meio de análise cultural, ele consegue propor 

sugestões possíveis de serem aplicadas, por serem compatíveis com as assunções básicas 

da organização. As sugestões iniciais foram rejeitadas pois haviam sido formuladas 

segundo as assunções do consultor e não da organização. 

Este entendimento e esta percepção é fundamental para um consultor que entra em 

uma organização, mesmo que o seu trabalho não seja desenvolvido nesta área. Não é 

necessário que ele domine o tema cultura organizacional por completo, mas é necessário 

ter algum conhecimento do tema e ele deve conduzir seu trabalho sempre com esta 

perspectiva em mente, para não ser surpreendido com resultados diversos da sua 

expectativa. 
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AS EQUIPES 

Jorge Luiz D' Ambrosio 

INTRODUÇÃO 

Vivemos em um mundo onde grandes transformações acontecem, onde a tecnologia 

é cada vez mais atuante e necessária, onde as comunicações globais fazem com que as 

informações circulem em uma velocidade quase que sideral, mas onde o homem, como ser, 

vive conflitos que o levam a refletir sobre seu espaço neste mundo sem fronteiras. Estamos 

vendo, a cada dia, um homem mais depressivo e envolvido em tramas organizacionais para 

que possa manter seu emprego tão inseguro nos dias de hoje. Quando analisamos o homem 

no grupo social, encontramos esta característica que não é nova, pois está dentro do ser 

humano a necessidade de compor e arquitetar situações para que o emprego seja garantido. 

Portanto, o assunto equipe deve ser abordado cautelosamente, para que não se tenha 

uma imagem poética e para que não se radicalize em posições de descrédito absoluto de sua 

validade. 

O HOMEM E A PARTICIPAÇÃO NAS EQUIPES 

o homem como ser social é um elemento que faz parte de um mosaico, na medida 

em que ele precisa se adaptar ao grupo social que é heterogêneo. Suas opiniões, com 

freqüência, encontrarão posições contrárias, sendo, necessário, assim que ele tenha a 

capacidade de se adaptar a essa diversidade, de sorte a manter um convívio harmônico com 

seus parceiros. Contudo, quem é o homem como ser individual? Essa pergunta pode ser a 

resposta de muitos conflitos existentes nas organizações. Ele é um ser individual que deve 

se adaptar às situações diárias que envolvem um grupo de trabalho, deixando muitas vezes 

suas posições individuais se manifestarem e em outras ocasiões se omitindo em prol da 

maioria. Ele é único, com valores únicos, e traz em si, além de sua herança genética, uma 

herança psicológica e social herdada dos valores adquiridos em sua infância. 
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Para analisarmos o homem como ser individual, além de ser social que é, 

necessitamos do auxílio de Freud, que estudou os efeitos do homem em seus conflitos 

infantis. Freud demonstra como os conflitos infantis afetam o homem, deixando seqüelas 

que vão influenciá-lo pelo resto de sua vida. Em sua visão topográfica do cérebro humano, 

Freud o dividiu em três partes: o Id, o Superego e o Ego, ou para melhor entendimento o 

Inconsciente, o Pré-consciente e o Consciente. Ele descreve também três fases em sua 

jornada de vida infantil: a Oral, a Anal e a Fálica. Com essa visão, Freud trabalhou os 

conflitos que o ser humano atravessa nessas fases, analisando toda trajetória infantil do ser, 

afirmando que o homem utiliza primeiramente seus instintos (Id), para então adquirir, 

posteriormente, valores sociais, geralmente incorporados pela transmissão da família 

(Superego) e, por fim, desenvolver, em um mundo cercado de valores diversificados 

relativos à sociedade em que vive, a percepção que lhe sirva para decifrar as mensagens 

desse mundo (Ego). 

O que desejamos comentar é que o homem é inicialmente individual e narcisista. 

Atende primeiramente a suas necessidades vitais. O instinto leva-o a buscar a 

sobrevivência, mas ao longo de seu desenvolvimento encontra uma série de conflitos que o 

obrigarão a lutar de uma maneira inesperada, para que, além de atender seus instintos, 

também incorpore uma série de regras sociais que não conhecia ou para as quais não foi 

preparado. Temos como exemplo para essa questão um dos importantes conflitos que o ser 

humano precisa enfrentar: o famoso complexo de Édipo. Segundo Freud, no complexo, o 

ser humano se sente estimulado a atender seus instintos, mas necessita incorporar valores, 

para que saia do conflito de amor e ódio existente no processo edipiano e possa sobreviver 

de uma forma social. De uma maneira muito simples, o homem precisa atender seus 

impulsos contra os pais, mas não pode destruí-los e então incorpora deles o que avalia ser 

bom para que consiga conquistar seus objetivos, criando seu núcleo de valores sociais 

representado pelo Superego. 

Quando o homem consegue superar fases como esta naturalmente, ele passa ter uma 

vida normal, sem distúrbios psicológicos, mas quando se registram, por ação, visão ou por 

fantasias, traumas ocorridos, esses distúrbios provocarão um incomodo ao homem, que 

precisará conviver com situações que fatalmente o levará a conexões inconscientes. 
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Resumidamente, o que procuramos relatar é que como o inconsciente registra 

situações desconfortáveis que foram vividas na tenra intãncia, essas situações, de alguma 

maneira, vão ser vividas novamente quando surgirem outras análogas e imperceptíveis para 

o ego, porém atualizadas no novo contexto da vida do homem adulto. Portanto, é necessário 

pensar que apesar do homem viver em um grupo social, seja ele qual for, suas condições 

individuais deverão ser observadas e analisadas, pois podem causar atritos que muitas vezes 

se originam de fatos como os ocorridos na infância, trazendo desconforto em situações 

grupais, uma vez que o homem, por não saber o que na realidade o incomoda 

inconscientemente, acaba permitindo que suas neuroses influenciem suas atividades sociais. 

Compreender que o homem precisa ser respeitado em sua individualidade é fator 

primordial para se conseguir trabalhar com os grupos. Não se pode formar uma equipe que 

trabalhe fundamentalmente dentro de padrões pré-estabelecidos por quem quer que seja. É 

necessário levar em consideração o que cada componente de uma equipe a ser formada tem 

como objetivo, como por exemplo, se na realidade ele gostaria de participar daquela equipe, 

se os valores que são agregados à equipe são valores em que o indivíduo acredita ou se a 

meta estabelecida é aceita individualmente. Assim, não pode se formar uma equipe 

desprezando a individualidade de seus componentes, nem mesmo enfatizando que cada um 

deve fazer o que a maioria almeja. Isso não é equipe. 

Temos percebido que se comenta muito sobre o trabalho em eqUIpe mas, 

percebemos também que não existe um consenso da equipe sobre o trabalho que se realiza. 

Talvez se estimulem equipes somente para que se diga que existem equipes trabalhando, 

mas não se reúnem valores individuais com o mesmo objetivo para o desenvolvimento 

dessas equipes. Notamos que muitos profissionais que são trabalhadores individuais e bom 

profissionais, tornam-se trabalhadores depressivos e com baixo desempenho quando são 

colocados em equipes. Em verdade, isso ocorre porque tiram desses trabalhadores o 

estímulo à criação, ao desenvolvimento individual que lhes permitem um sucesso 

profissional e colocam uma algema em sua motivação, levando essas pessoas de sucesso ao 

fracasso e até mesmo ao abandono de seus empregos. 
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AS EQUIPES 

Então como formar equipes ? Não há uma resposta fácil para esta pergunta, e a 

tarefa de criar equipes é muito mais árdua do que se imagina. Muitos falam em equipes 

dando como exemplos os times de futebol, vôlei, ou qualquer outro esporte, citando que 

são integrados, lutam pelo mesmo objetivo e esses exemplos deveriam ser implantados nas 

organizações. Para enfatizar o assunto, devemos nos reportar às escolas de samba, inclusive 

existe até um texto sobre isso em relação ao trabalho nos barracões. Geralmente esse 

trabalho é feito por um contingente de pessoas que trabalham em diversas empresas e 

depois do expediente saem correndo e trabalham preparando o carnaval de suas escolas. O 

que se pergunta é: por que quando a empresa pede a um funcionário que fique até mais 

tarde, e até lhe paga horas extraordinárias para tal, ele não fica satisfeito? E por que 

quando sai do trabalho cansado e vai diretamente ao barracão de sua escola, ele trabalha 

com satisfação até a madrugada, muitas vezes sem remuneração? 

Para estas perguntas parece óbvio que a resposta é o objetivo individual do homem, 

para ele, a satisfação do que faz é o que vale. Ele é obrigado a trabalhar em alguma 

atividade que não o satisfaz porque precisa sobreviver, já quando trabalha para uma escola 

de samba, ele sente satisfação. Parece que precisamos observar esses fatos e os avaliarmos 

quando pensarmos em equipe. Se não houver satisfàção natural dos componentes naquilo 

que faz, a criação de equipes já vai iniciar falida. Satisfação é individual, cada um sabe o 

que melhor o satisfaz. É importante que possamos analisar como o trabalhador se sente na 

organização, se ele trabalha bem, se é cumpridor de seus afazeres, se tem satisfação nas 

tarefas que desenvolve ou se somente as executa para sobreviver. Se não houver satisfação, 

como colocá-lo em uma equipe? 

Continuando com o mesmo exemplo das escolas de samba, podemos perceber um 

outro fato. Diversas pessoas, que não se conhecem nem tiveram tempo de receber 

instruções, participam de ensaios esporadicamente. Mas no dia do desfile estão lá, 

compondo as alas e deixando toda sua alegria contagiar o público. Desfilam dentro do que é 

estipulado e fazem a maravilha que todos assistem. Como? Não treinaram, não fizeram 

cursos, não participaram de seminários, não leram revistas sobre o assunto, afinal o que 

acontece? Podemos perceber que tudo acontece porque existe satisfação e com ela tudo 
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funciona, todos falam a mesma língua, têm o mesmo objetivo e passam a trabalhar juntos 

sem nenhuma imposição. 

Finalizamos com uma pergunta que deve ser respondida por cada um: será que é 

assim que acontece com as equipes nas empresas ? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Parece-nos que quando Freud escreveu sobre o homem, ele demonstrou que a 

satisfação é fundamental para uma vida plena. Freud baseia-se na energia libidinal de cada 

ser. Para ele, a libido é uma energia de satisfação. Ele afirma que tudo que é genital é 

sexual, mas nem tudo que é sexual é genital, portanto, para Freud, a libido é fonte de 

satisfação em todos os aspectos e essa energia individual, deve ser utilizada por cada ser 

para que haja realização. Este paralelo da satisfação que a psicanálise nos demonstra serve 

para que possamos compreender que as equipes são formadas por seres que buscam 

incansavelmente esta satisfação e que, apesar de adquirirem valores sociais, o instinto do 

ser reage e constantemente o impulsiona às realizações de prazer, de satisfação. 

Ao falarmos em equipes, é preciso analisar que a satisfação individual é a base para 

o bom desempenho delas, lembrando que quando o indivíduo não se sente confortável em 

fazer parte de projetos em conjunto com outros profissionais, a equipe não terá sucesso. É 

preciso refletir nos aspectos psicológicos do homem quando temos que formar uma equipe, 

para que não formemos compulsoriamente grupos que se disfarçam de equipes para 

sobreviverem profissionalmente. 
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BENCHMARKING x XADREZ 

José Fernando Etienne Dessaune 

Segundo os japoneses, Dantotsu quer dizer "buscar de todas as maneiras ser o 

melhor entre os melhores", de forma a conseguir maximizar as performances de uma 

organização. 

Se imaginarmos que num determinado momento podemos cnar um processo e 

mantê-lo operando de forma contínua, considerando-se o estabelecimento de metas e 

objetivos que permita à organização condições para atingir uma superioridade no seu 

mercado, teremos, então, o Dantotsu, que os americanos convencionaram chamar de 

benchmarking. 

Agradou-me bastante a definição formal de Robert C. Camp de benchmarking, 

"como sendo o processo contínuo de medição de produtos, senJiços e práticas em relação 

às mais fortes concorrentes ou às empresas reconhecidas como líderes em suas 

indústrias ". 

Na realidade, podemos colocar, também, o benchmarking como sendo um conjunto 

de ações voltadas para a coleta de dados da inteligência competitiva, passíveis de medições, 

que possam ser comparados com os em uso em uma determinada empresa, considerando-se 

o aspecto organizacional macro, fazendo com que a mesma atinja, através de caminhos e 

atitudes mais racionais, uma liderança em seu segmento de atuação. 

Uma das palavras-chave na definição de Camp é medição ou ato de mensurar 

alguma coisa, e desde que possamos fazê-la nas diferentes práticas organizacionais, 

poderemos quantificá-las, criando indicadores próprios comparativos que nos permitirão 

avaliar a eficácia das empresas líderes tomadas como padrão em razão de seus métodos, 

ações e práticas organizacionais. 

O benchmarking não pode ser visto pelas organizações como uma ação pontual. Ele 

deve ser implementado como processo contínuo e ininterrupto para que se possa entender, 

não somente as ações dos seus concorrentes ou da organização líder, mas sua cultura, 
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formas de prevenções, de agIr, bem como os métodos, na tentativa de identificar 

previamente as peças e lances que irão ser praticados no JOGO DA ADMINISTRAÇÃO. 

Não quero dizer que devamos ser futurólogos, mas na medida em que consigamos 

antever os passos a serem dados por uma empresa tida como passível de benchmarldng, 

quer sejam esses passos relativos a uma ação de inovação tecnológica ou quer sejam 

relativos a uma ação de gestão, com certeza, teremos uma administração mais competitiva e 

eficiente para aplicarmos à nossa organização. 

Vejo a administração de uma organização pública, privada ou sem fins lucrativos, 

como um JOGO, com competidores buscando um resultado e agindo dentro de regras 

específicas para ser o vencedor. Na administração pública, poderiamos dizer que seus 

competidores estariam procurando o resultado de melhor atender às necessidades básicas de 

sua população. Nas sociedades com fins lucrativos, jogam empresas contra empresas, na 

procura da melhor participação no mercado, buscando maior eficácia e incremento nos. 

Poderiamos nominar uma série de jogos como assemelhados aos tipos de 

administração conhecidos, mas encontrei no XADREZ aquele que melhor pode fazer uma 

analogia como o BENCHMARKING. 

Vejamos. No xadrez temos dois jogadores que buscam a vitória. Utilizando as 

regras clássicas na mexida de peças, cada um visa a jogada final ou o cheque-mate, na 

qual se encurrala o rei adversário, de tal forma que não se permita mais seu movimento. 

O xadrez é considerado o jogo dos mestres, não só pela regra da classificação de 

seus jogadores, onde o título máximo é o de Mestre, mas pela imprescindível utilização da 

inteligência individual na medição das jogadas de seu oponente, na observação de sua 

estratégia, nas táticas adotadas na movimentação das peças e na avaliação das perdas de 

seus contingentes. 

O processo de medição continuada destas ações é que poderá levar à vitória 

pretendida, pois na medida em que se consiga, no tabuleiro, identificar os movimentos 

futuros, poder-se-ão tomar medidas neutralizadoras destas ações, a fim de que seja viável a 

movimentação estratégica que conduza à superação de nossas deficiências, permitindo o 

contra-ataque, em busca do sucesso final. 

Vejo o benchmarldng como o xadrez, as organizações procuram ser vitoriosas e, 

para tanto, têm que utilizar métodos, estratégias, técnicas, muita observação e, 
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principalmente, procurar conhecer os movimentos projetados pelo inimigo, a fim de que 

possam se preparar para liderar e conseguir atingir os objetivos que garantam bons 

resultados. 
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REENGENHARIA 

José Rafael Carraretto 

o ajuste da organização é uma preocupação de muitos nesta era de reestruturação 

global. Estes são tempos dit1ceis para se trabalhar ou administrar empresas. 

Implementações de downsizing e reestruturações têm se tomado prática comum, entretanto 

seu propósito geralmente não tem passado de um mero arranhão nas velhas estruturas e 

práticas. Poucas estratégias têm sido orientadas por uma visão clara a respeito do tipo de 

organização que deve ser capaz de emergir de tal turbulência e caos. Estes, também, são 

tempos em que abundam recomendações mal engendradas de soluções rápidas e truques 

mágicos. 

A década de 80 foi preparatória para o conceito de reengenharia concebido por 

Michael Hammer. Vários autores enfatizaram que a nova estrutura das organizações seria 

uma grande rede de células que possibilitaria uma visibilidade maior e uma melhor 

articulação de seus recursos para a conquista de melhores resultados. 

À medida que as empresas crescem, a natureza sistêmica da organização, com 

freqüência, toma-se oculta, resultando num emaranhado de grupos conflitantes cujas 

próprias demandas e desacordos passam a frustrar clientes, acionistas, fornecedores e até os 

membros desses grupos. A reengenharia surgiu para amenizar essas perdas, e além da 

aplicação racional do trabalho, possui dimensões políticas, psicológicas e técnicas. 

A reengenharia desafia a sabedoria convencional e as regras aceitas a respeito de 

qual seja a melhor forma de realizar o trabalho. A principal ação que defende é a 

reelaboração/reformulação dos processos de todos os trabalhos que fazemos. 

Implantada no Brasil aproximadamente dois anos após a Gestão pela Qualidade 

Total, seu primeiro entendimento gerou grande equívoco, pois foi interpretada como 

cortar pessoal . Mas suas origens caracterizam amplitude e responsabilidade maiores. A 

partir das mudanças mundiais, com o aparecimento de inovações tecnológicas e a queda de 
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fronteiras, com a inversão do posicionamento dos consumidores na relação com as 

empresas, com o desenvolvimento de uma concorrência acirrada entre as empresas e com a 

inadequação do modelo de divisão do trabalho difundido no passado, é que pesquisadores 

como Michael Hammer, Thomas Davenport e J. Champy sugeriram definições tais como 

"começar de novo, criar algo inteiramente novo", "mudança radical a fim de realizar 

melhorias de grande vulto" e "repensar fundamental e reestruturação radical dos processos 

(e não apenas da estrutura)." 

Também podemos, categoricamente, afirmar "o que não é reengenharía ". 

Reengenharia não é automação, não é reestruturação ou downsizing, não é reorganização, 

des-hierarquização (menor verticalização ou 'desmilitarização') ou nivelamento de uma 

organização, nem gestão pela qualidade total. 

Mudanças são sempre mais fáceis de se abraçar, quando se tem o entendimento do 

que estamos abraçando. Dessa clara compreensão, podemos extrair os elementos chaves de 

um processo de reengenharia: ela deve ter metas desafiantes, coragem para mudanças 

radicais/drásticas (ver tudo de forma diferente), tem que visar à otimização do trabalho, tem 

que ser rápida, tem que concentrar o enfoque no processo e também se concentrar nos 

processos críticos vitais (Pareto e outros indicadores diversos). 

As organizações que são candidatas ao processo de reengenharia são primeiramente 

aquelas que estão em grandes apuros, com perda de mercados, elevado grau de 

obsolescência e atraso tecnológico, perda de competitividade e baixa tecnologia da 

informação. Também as que ainda não estão em dificuldades, mas com tendência a ter 

sérios problemas futuros, seja por concorrência mais agressiva, seja pela mudança no 

comportamento dos consumidores ou pelo seu fraco desempenho e altos custos, são 

candidatas à reengenharia. 

Os processos que passam por uma reengenharia apresentam as seguintes 

características: a combinação de vários serviços em um, o deslocamento do poder decisório 

para as mãos dos próprios trabalhadores, a realização das etapas do processo em uma 

ordem natural, ou seja, o trabalho é realizado onde faz mais sentido, as verificações e 

controles são reduzidos e as operações centralizadas e/ou descentralizadas unem-se para o 

melhor desempenho da empresa. 
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REENGENHARIA DE NEGÓCIO 

Hammer e Champy, quando criaram essa expressão ( BPR - Business Process Re

engineering), talvez quisessem dar uma resposta ocidental à melhoria contínua. Para 

alguns, ela significa reestruturação, para outros redução de tamanho ou outro enfoque 

estratégico organizacionaL 

O importante é o redesenho de processos. Pode vanar desde a maIS ampla 

reestruturação de toda a organização até uma local reavaliação sobre a maneira como você 

realiza o seu próprio trabalho. A reengenharia é a resposta para a enorme complexidade e 

hiper-especialização trazidas pelo gigantismo das grandes organizações nas décadas de 60 e 

70. Ela considera a organização departamentalizada como sendo a fonte de todos os males 

corporativos. A idéia principal é a de tentar um retomo a algum tipo mais simples de 

organização, que na verdade faça sentido sob o ponto de vista do trabalho. Esta é uma meta 

válida e necessária, levando-se em consideração o enrijecimento e engessamento do 

ambiente de trabalho e a crise de informação e produtividade administrativa que as 

empresas estão enfrentando hoje. 

O movimento da reengenharia é um produto híbrido de gerenciamento. De um lado, 

seus ancestrais são teorias japonesas relativas à produção enxuta, flexível e just-in-time; do 

outro, são as teorias americanas relativas ao redesenho das empresas a partir da base. Para 

permanecerem competitivas as empresas deveriam esquecer a antiga prática de se 

dividirem em impérios burocráticos, concentrados em tarefas distintas, tais como vendas, 

marketing e contabilidade, e, em vez disso, organizarem-se em tomo de processos de 

negócios contínuos, almejando oferecer o produto ao cliente." 

CONCLUSÃO 

No processo de reengenharia, a dimensão humana não pode ser subestimada. Na 

maioria dos programas, o pessoal compartilha a suspeita de que todo o esforço nada mais é 

do que uma cobertura para um imenso programa de cortes e demissões. Além disso, em 

nível individual, qualquer mudança é altamente estressante e cria ansiedade a respeito da 
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posição do indivíduo dentro da "nova" organização. O redesenho significa, 

necessariamente, que serão realizadas mudanças fundamentais na organização do trabalho e 

que algumas funções estarão fadadas a desaparecer ou a ser significativamente modificadas. 

Isso justifica a apreensão dos funcionários. 

Mas reengenharia não é destruir ou cortar, e sim dar mobilidade (mudança). A 

reengenharia séria não ocorrerá nas salas de reunião da gerência, mas sim no local de 

trabalho - na fábrica ou na oficina. 

O filme "Sociedade dos Poetas Mortos" nos apresenta a expressão carpe diem. 

Significa "aproveite o dia ". Isto é, podemos fazer melhor cada tarefa? Se preciso, 

podemos modificar ou inverter nosso atual processo? Com certeza, se sairmos da mesmice, 

encontraremos grandes oportunidades. 

Também o escritor Bemard Shaw nos convida a fazermos reengenharia em cada um 

de nós frente ao papel social que desempenhamos: "As pessoas comuns olham para as 

coisas e as vêem comuns. As pessoas especiais olham para as coisas comuns e as 

transformam em especiais. " 

Eis a nossa responsabilidade. Podemos e devemos explorar a utilização competente 

dessa ferramenta de gestão organizacional, que integrada à Gestão pela Qualidade Total, 

ao Empowerment, ao Benchmarking, à Arquitetura Organizacional, a Estudos Estratégicos 

e outras, também importantes, práticas gerenciais, bem como respeitando a cultura 

organizacional e o fator humano, proporcionará ao Executivo-Chefe o pleno exercício da 

liderança e o atingimento dos objetivos e metas organizacionais. 
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o PAPEL DO CONSULTOR ... A TEORIA DAS 

ORGANIZAÇÕES ... QUALIDADE TOTAL ... E ALGUNS DOS NOVOS 

PARADIGMAS DA ADMINISTRAÇÃO; UM POT-POURRI 

CONCEITUAL 

José Roberto de Oliveira 

A conquista do mercado de trabalho, em qualquer atividade, depende da 

contrapartida dada pelos profissionais envolvidos frente à qualificação esperada ou exigida. 

Assim somos levados ao vaticínio que associa o perfil dos empresários, administradores e 

consultores de organização como agentes de desenvolvimento social e econômico num 

modelo de economia alicerçado na competitividade, no qual só deverão sobreviver aqueles 

que dispensarem suficiente atenção ao binômio qualidade-produtividade em contexto 

concorrencial e global. 

Começaremos detendo-nos um pouco no papel do consultor, preambulando que 

consultoria não é assessoramento, situação essa que muitas vezes leva à confusão. 

Campos (1994) enfatiza que uma empresa sempre necessitará de consultores, pois 

estes são agentes que trazem conhecimento sobre matérias específicas. Este conhecimento 

deve ser utilizado para RESOLVER PROBLEMAS, ou seja, ATINGIR METAS. Então o 

objetivo é "atingir uma meta" e não "receber o consultor". O consultor é contratado para 

ajudar a montar e aperfeiçoar um plano de ação, de tal forma que a organização consiga 

atingir as metas. Assim, destacamos ainda, como itens importantes relativos à consultoria: 

• a distinção entre a consultoria interna e externa com as implicações da independência 

nas suas atuações. Não se pode desconhecer a influência que pode ter a consultoria 

interna dos órgãos de linha da organização a que pertence; 

• a existência de dois tipos de consultores: consultores de conhecimento e de 

procedimento. O primeiro leva o conhecimento, a informação, o treinamento; o segundo 

implementa as diretrizes propostas pelos diagnósticos e atuações anteriores na área do 

conhecimento; 
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• que os dois tipos de consultorias ou consultores não são estanques, mas slm um 

conjunto que pode atuar separadamente em função do contrato de consultoria que se 

firmar; 

• a importância dos itens contratuais que se celebram, visto que deles dependem a maior 

ou menor atuação producente dos objetivos desejáveis da consultoria; 

• a sensibilidade que o consultor deve ter (tanto no aspecto psicológico e sociológico da 

organização para a qual vai prestar consultoria) para perceber as diversas reações 

gerenciais de resistência ou não ao trabalho de consultoria. Identiticar essas resistências 

é ponto chave para prosseguimento do trabalho do consultor; 

• que o trabalho de consultoria não deve ter uma postura de assentimento e 

convencimento somente da alta cúpula organizacional, mas de um envolvimento de 

todos aqueles que a consultoria alcançar para a consecução dos fins a que se propõe. 

Aliás, a evidência da superioridade dos métodos participativos foi apresentada 

inicialmente pelas empresas japonesas, especificamente pela Toyota, ainda nos anos 

50, ensinamentos estes que o consultor não pode perder de vista. 

Numa ótica crítica organizacional, sob o enfoque da evolução da teoria das 

organizações e prática organizacional, temos, contrastando, a tecnologia tradicional e a 

questão dos paradigmas. Neste cenário, numa análise que se faz da empresa brasileira 

hodierna, observa-se que embora essa empresa esteja em expansão, com aumento nas 

vendas e com a produção no mesmo diapasão, sérios problemas estruturais existem 

paralelamente a essa expansão. A consultoria que se solicitar não pode buscar solução para 

a questão estrutural sem a oitiva do grupo interessado. (método participativo) Enfim, a 

visão da problemática, a ser construída pela consultoria, passa por uma abordagem macfO

organizacional 

Quanto à Teoria das Organizações, sua trajetória é uma busca por novos "remédios" 

- antídotos - para os "males" organizacionais que os antigos modelos não mais resolviam a 
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contento. Tomando-se como marco inicial a Revolução Industrial (la e 2a), todas as teorias 

procuraram respostas contingenciais, isto é, soluções organizacionais para cada época. Em 

razão da insipiência que apresentavam, resultaram num continuum evolutivo cujo começo 

foi a organização formal, chegando à abordagem de sistema de sistemas abertos que 

conhecemos atualmente. 

Nesse direcionamento, muito embora não existam verdades definitivas no âmbito 

das ciências, a mais importante das "verdades" da administração, pelas conseqüências 

quase arrasadoras que provocou, como revi sionismo de repertório de idéias até então 

acumulado, foi a constatação simples e singela de que nenhuma organização vive no vácuo, 

num ambiente artificial facilmente domável pela vontade dos seus instituidores, gerentes ou 

"donos". Isto ocorre porque ela é, por sua própria natureza, um sistema aberto que retira do 

ambiente a energia vital de que depende para sobreviver - pessoas, recursos, apoio, 

preferência - e que produz - sob a forma de bens e serviços - resultados que o ambiente 

necessita e, portanto, prestigia, paga e defende. 

É nesse contexto transformador, ainda, que consumidor passa a ser cliente e surge, 

aSSIm, a Gestão pela Qualidade Total, novo estilo de gestão para o qual as empresas 

contemporâneas são impelidas e que, por via de consequência, ocasionam mudanças 

culturais, inclusive. 

A visão comum da questão da qualidade (leia-se visão comum como a convergência 

dos vários autores do assunto a partir de Deming ) é a de que o cliente é o ponto central de 

todos os processos de melhoria. A evolução da qualidade, que parte do conceito de 

inspeção e chega até o enfoque voltado para a visão estratégica global, enseja pensar na 

mesma, hoje, como maneira de sobrevivência organizacional que implica em uma mudança 

de atitude, onde as pessoas são efetivamente as molas propulsoras do processo alavancador 

da qualidade e, por conseguinte, da transformação da empresa. 

Campos ( 1994) assim se expressa: "O cliente é o Rei, mas não é Deus. Não se pode 

satisfazer o cliente às custas do sacrificio das outras pessoas." E prossegue: "QUALIDADE 

TOTAL é o objetivo do gerenciamento do processo. QUALIDADE TOTAL significa 

QUALIDADE PARA TODAS AS PESSOAS, ou seja, satisfação para todas as pessoas 

(clientes, acionistas, empregados e vizinhos). 
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Aspecto relevante a se considerar no presente tema é que, nas empresas modernas, a 

qualidade total enfoca a responsabilidade pública e a cidadania, ou seja, antecipa as 

questões sociais das quais a empresa não pode ficar à margem, tais como questões 

ambientais, de segurança, educação, fome etc. 

Na questão dos paradigmas, inicialmente é de se ressaltar a questão da cultura 

organizacional dos povos e suas organizações, que não permite um padrão ou uma só ótica 

de percepção dos valores e coisas. A realidade dos paradigmas deve ser vista sempre no 

ritmo evolutivo das organizações. Esse ritmo evolutivo está umbilicalmente ligado à 

evolução das pessoas. Vejamos o que ensina Gibran Khalil Gibran: 

"Vossosfilhos não são vossos filhos 

São osfilhos e asfilhas da ânsia da vida por si mesma. 

Vêm através de vós, mas não de vós. 

E embora vivam convosco, não vos pertencem. 

( .. .) 

Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis 

Faze-los como vós. 

Porque a vida não anda para trás e não se demora com os 

dias passados. " 

Se na organização familiar os novos paradigmas são os continuadores da vida na 

sociedade, assim também ocorre com todos os demais padrões norteadores da humanidade, 

inclusive os pertencentes a cada organização. Por isso, não cabe estagnação, e sim 

evolução. Aliás, ficar arraigado a contornos de sucessos do passado e até mesmo do 

presente pode demonstrar insegurança e manutenção do status quo. 

A arquitetura organizacional traz em si um perigo. Talvez, se não bem 

compreendida, induza ao pensamento de que é possível existir um modelo estático, lindo, 

perfeito e acabado. 

A necessidade de adequação arquitetônica organizacional é indiscutível, por ser 

necessária, vital, visto que satisfaz as exigências da situação contextual. Contudo, projetos 
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arquitetônicos que engessam virarão peças de museu e levarão à derrocada aqueles que 

assim os conceberam. 

Como viés de alcance de novas arquiteturas, está o papel emoldurador da alta 

gerência que deve, como liderança, projetar, construir e operar as mudanças e 

flexibilizações, para que as organizações sejam eficazes e contribuam para a felicidade das 

pessoas que delas participam. Influenciar o comportamento organizacional, construindo 

uma nova arquitetura é parte central do papel da liderança, tanto do ponto de vista 

estratégico (desempenho da tarefa) quanto do aspecto sócio-cultural. Aliás o projeto do 

líder tem que estar à frente de sua época. Esta é uma condição sine qua non para a 

sobrevivência organizacional. 

É dificil estabelecer o que aconteceu primeiro nesse processo de mudança: se a 

globalização, o avanço da tecnologia, a mudança dos comportamentos ou a busca de maior 

eficiência. Ao certo, sabe-se que essas tendências estão estreitamente ligadas. As grandes 

corporações e seus organogramas gigantescos foram comparados aos dinossauros, porém 

com a vantagem de poderem se modificar para sobreviverem num mundo em mudança. 

Entre as grandes modificações viáveis, que se encontram em consonância com as novas 

feições dos paradigmas, destacamos: 

• a reengenharia - fazendo uma análise critica de conteúdo de sua abordagem, 

lamentavelmente foi compreendida como "corte de pessoal", quando na verdade é uma 

técnica que pode ser utilizada. Fruto das mudanças mundiais, como as inovações 

tecnológicas e queda de fronteiras, podemos destacar que, embora traga consigo 

caracteristicas como a redução das verificações e controles e o envolvimento dos 

trabalhadores que passam a tomar decisões no estilo da administração participativa, não 

"fincou" bases para sua continuidade. Isto porque não considerou que seu propósito 

reestruturador radical e drástico deveria ser toda a organização. Desta forma, deparou

se com questões culturais organizacionais para as quais não estava preparada. Outro 

óbice ao sucesso da reengenharia foram as barreiras educacionais, já que novos 

processos implicam em domínio de novas técnicas e, via de consequência, treinamento. 
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• O benchmarking - consiste em copiar as melhores técnicas e práticas da administração 

como forma de ganhar vantagens competitivas. Obviamente que, na sua quase 

totalidade, essas cópias recaem em cima de processos que estão dando certo, o que não 

invalida a idéia de que de uma gestão "não feliz" não se possa apreender situações 

desejáveis para aplicação. Além de basear-se em avaliação de produção, serviços e 

processos de trabalho de organizações que reconhecidamente foram bem sucedidas, tem 

como característica marcante ser um processo contínuo e sistemático. Vale ressaltar que 

a imitação das técnicas de administração é antiga. Como exemplo, temos a linha de 

montagem móvel que foi universalmente copiada em todo o mundo, tomando-se o 

padrão de organização industrial. É um atalho seguro rumo à excelência? 

Possivelmente, visto que se trata de um "caminho já percorrido por outrem". Ainda 

assim, é um aprendizado constante, sob a ótica de agregar o conhecimento 

(produção/processos de trabalho/serviços) praticado em outras organizações, o que 

possibilita, indubitavelmente, uma base sólida para o desenvolvimento maior dessas 

práticas originariamente copiadas. Com base na premissa maior de que o "saber" é 

humanitário e do mundo, ainda maIS para a "construção", não encaramos esse 

instrumento de gestão corno ferimento à ética. Se os valores que se buscam são 

direcionados à construção positiva, os esforços que sejam à técnica relacionados não 

podem nem devem ser ignorados. Cremos que a "reserva de mercado desse saber" 

atende somente à "ética de mercado", que via de regra só visa ganhos pecuniários. 

• o empowerment - estruturas organizacionais projetadas para enfrentar os desafios da 

competição em níveis globais certamente guardarão poucas semelhanças com o modelo 

hierárquico tradicional. Nesta ótica, surge o empowerment onde o gerente deixa de 

existir corno "o todo poderoso" e elimina o velho estilo hierárquico e repressivo das 

organizações, avançando para urna ação colegiada. O empowerment implica em 

possibilitar a iniciativa criativa, construtiva e decisória dos funcionários. Portanto, é 

inconcebível ter um chefe tradicional e ter empowerment. Desta forma, que fica bem 

patenteado nesse terna, que a idéia não é controlar os executores e sim de apoiá-los. 

Empowerment é olhar para as pessoas, esta é sua caracteristica essencial. Por ser uma 
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ação colegiada, tem como uma das suas características a tolerância a erros (quando for 

permissível). Vale destacar, ainda, que existem dificuldades de implantação do 

empowerment geradas pelos próprios empregados, visto que podem não simpatizar com 

a proposta de co-responsabilidade. Por derradeiro, mas sem esgotar o assunto, numa 

análise crítica, observamos que empowermellt está mais no campo da "intuição" da 

gestão, bom senso, do que propriamente no campo analítico típico dos instrumentos de 

gestão. Não deixa de ser uma oportunidade para as pessoas - co-gestão, co-participação, 

tolerância de erros- e o tempo mostrará que o empowerment, na cultura organizacional 

brasileira, principalmente, pode encontrar campo fértil. 
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AÇÃO DO CONSULTOR X AÇÃO DO ADMINISTRADOR 

Liliane de Deus 

Muito se tem falado nos dias atuais sobre a ação do consultor. Criticados por 

muitos, exaltados por outros, a figura do consultor tem sido motivo de análises e reflexões. 

Entendo que todo administrador, no exercício de sua atividade profissional, deve ser 

um consultor de sua organização. O que acontece muitas vezes, é que o administrador se 

envolve tanto com as rotinas diárias da atividade da sua empresa que se esquece de suas 

principais obrigações: planejar, organizar, coordenar e controlar. Esta é a essência da 

profissão e que não tem sido abraçada de forma total. Alguns administradores, entretanto, 

dedicam-se de forma intensa a algumas delas, por exemplo planejar e organizar, e se 

esquecem de coordenar ou controlar ou vice-versa. 

Neste momento, toma-se necessária a ação do consultor que, sem o envolvimento 

com a rotina, chega à empresa e levanta todos os problemas os quais, na maioria das vezes, 

a administração já conhece, e apresenta uma série de soluções que também muitas vezes é 

conhecida de todos. 

Acredito que, em muitas organizações, a ação do consultor é primordial, 

principalmente naquelas organizações em que não existe o administrador profissional. O 

consultor, com vasto conhecimento teórico e grande experiência em diversas organizações, 

enxerga com clareza as dificuldades da empresa, seus pontos fortes e fracos. Faz um 

diagnóstico preciso e apresenta soluções adequadas. Mas é preciso que na empresa haja 

alguém - o dono, dirigente ou um gerente - que consiga absorver as orientações 

apresentadas pelo consultor e tenha perseverança para colocar em prática as sugestões 

determinadas. Caso contrário, é como o paciente ir ao médico, ouvir o diagnóstico, pegar a 

receita e as orientações prescritas, voltar para casa e não tomar nenhuma ação. 

Nas empresas com administrador profissional, muitas vezes é necessária a ação do 

consultor, pelos motivos já expostos anteriormente, mas, na minha opinião a ação 

"consultiva" deveria ser do próprio administrador, isto é, o mesmo deveria se concentrar 

no exercício da sua atividade de administração o que compreende planejar, organizar, 
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coordenar e controlar. Nesta linha de pensamento, o planejamento é essencial e é preciso 

aperfeiçoar a capacidade de diagnóstico como sugere Bjur & Caravantes (1995; 122). 

Qualquer processo de mudança planejada que vise a aprimorar a organização 

implica tripla abordagem. Em primeiro lugar, reunir os dados disponíveis que digam 

respeito ao estado das operações da organização, das atitudes interpessoais e do 

comportamento dos indivíduos envolvidos na operação. Em segundo lugar, no 

fornecimento do feedback dos dados para todas as partes envolvidas, que então irão analisá

los e procurar identificar como os comportamentos e atitudes estão facilitando ou 

obstaculizando o andamento das operações da organização. Em terceiro lugar, no 

planejamento das novas soluções que irão resolver os problemas operacionais, permitindo 

que a organização responda, com eficácia, às demandas do ambiente. 

As duas primeiras abordagens podem ser caracterizadas como a fase do diagnóstico. 

A terceira e última, como a do prognóstico, cujo objetivo é propor alternativas futuras. 

Neste contexto, o que pode se perceber é que ninguém melhor do que o "administrador 

competente" para diagnosticar de forma correta o que está acontecendo dentro da empresa. 

Para soluções adequadas, corretas e eficientes é preciso diagnosticar as causas. 

Pode-se fazer uma comparação, novamente, com o tratamento médico. É preciso que o 

médico conheça de forma profunda os hábitos, sistemas e histórico do paciente para que o 

diagnóstico seja correto. E ninguém melhor que o próprio paciente para apresentar estas 

informações. O médico conta também com a ajuda dos exames complementares (de sangue, 

urina, radiológicos e outros mais sofisticados) que o auxiliam na definição do diagnóstico. 

O que quero defender aqui é que em se tratando da organização, o administrador 

seria este paciente que deve saber seus "hábitos", "sintomas" e "histórico" e também, ele 

próprio, faria ou conseguiria "exames" através dos gráficos, planilhas, registros contábeis, e 

resultados de sua organização. Portanto, a partir de um diagnóstico correto viriam as 

"indicações de tratamento" que, em alguns casos médicos, seria uma cirurgia feita pelo 

profissional da medicina, mas no caso da organização, seja "cirurgia" ou "tratamento 

clínico", deverá sempre ser feita pela própria organização, através da orientação do 

administrador. 
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Para o exercício de sua atividade profissional, o administrador tem a seu dispor, 

hoje, várias ferramentas que foram sendo desenvolvidas para aprimorar o seu trabalho 

fundamental. 

Reengenharia, Benchmarking, Gestão pela Qualidade Total, Empowerment, e ainda 

considerações da organização como Sistema Aberto e Nova Arquitetura Organizacional são 

conceitos e ferramentas que contribuem para uma aplicação mais sistemática e incisiva das 

ações administrativas. 

Em muitas organizações, o administrador terá que obter a ajuda do consultor 

externo para aplicação destas metodologias, mas com certeza o seu papel (do 

administrador) será fundamental e não poderá ser deixado a cargo do consultor. A própria 

análise sobre quais ou qual metodologia a organização está precisando no momento é 

função do administrador. 

É preciso ficar claro também que a organização não precisa aplicar todas as técnicas 

de gestão que surgem. É preciso avaliar se o "remédio" é necessário ou se não está 

"tomando remédio" sem estar doente. A reengenharia sofreu um desgaste com o passar do 

tempo e com isso encontra muita resistência, mas, com certeza, em algumas situações é a 

solução adequada. O benchmarking é inevitável neste periodo de mudanças tão rápidas para 

não se correr o risco de "reinventar a roda". Os princípios da Gestão pela Qualidade Total 

são válidos para todas as pessoas e para qualquer empresa, não só neste momento mas em 

toda a história. Empowerment é fundamental, pois se organizações trabalham com pessoas, 

estas precisam estar motivadas, envolvidas e satisfeitas com o que fazem. 

É preciso também estar consciente da necessidade da organização ser aberta para 

não entrar num processo entrópico que levaria à sua morte, e ainda construir uma nova 

arquitetura organizacional, com base numa visão de sistema e de profundo conhecimento 

dos indivíduos que a compõem, assim como dos indivíduos para os quais trabalha. 

Portanto, não desmereço a ação do consultor, mas entendo que a responsabilidade 

do administrador não pode ser relegada; pelo contrário, é preciso insistir no fato de que as 

organizações necessitam ser administradas por administradores com formação para o 

exercício da atividade. E como o administrador não conseguirá administrar sozinho, 

concordo novamente com o enfoque apresentado por Bjur & Caravantes (1995; 146) em 

Formas Participativas de Gestão. 
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"A participação tem sido uma dos fatores mais discutidos na Teoria da 

Administração. Motta salienta que a preocupação com formas participativas de 

gerência acentuou-se ultimamente em função, não só da busca de formas mais 

democráticas de administrar, em consonância com a evolução social, mas 

também da tentativa de aumentar a eficácia na gerência do poder e do conflito 

num mundo organizacional cada vez mais complexo . 

... Participação compreende todas as formas e meios pelos quais os membros 

de uma organização, como indivíduos ou coletividade, podem influenciar os 

destinos dessa organização. Neste sentido restrito, pragmático e contextual, 

isto é, considerada a hierarquia como elemento presente no meio 

organizacional, pode-se definir a participação como a irifluência ou assunção, 

por parte dos indivíduos que se encontram abaixo do nível de direção superior, 

nas decisões ou funções usualmente consideradas privativas da gerência ou 

dos proprietários da empresa. " 

Para que o administrador consiga exercer seu papel, ele pode, em alguns momentos, 

se valer do consultor, mas, sem dúvida, em todos os momentos, ele terá que contar com a 

colaboração e participação das pessoas que compõem a organização. ''E pessoas motivadas 

e especialmente engajadas nos objetivos organizacionais fazem parte dos requisitos 

essenciais para que as organizações se viabilizem." (Bjur & Caravantes, 1995). 
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PODER VINCULADO VERSUS PODER DISCRICIONÁRIO: 

O EMPOWERMENT EM ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

Luiz Marcelo Da Ros 

INTRODUÇÃO 

Em um país com tantas carências e desigualdades SOCIaIS, e num momento da 

história da civilização pleno de inovações e câmbios frenéticos, a gestão pública precisa ser 

ágil, flexível, criativa e, mais do que nunca, eficaz. A sociedade já não aceita níveis tão 

precários de qualidade nos serviços. 

Na busca do atingimento de melhores níveis de qualidade, é imprescindível que 

todo o aparelho estatal esteja imbuído de um novo espírito, de uma nova consciência, 

centrada não mais na busca pura e simples da eficiência, mas sim da efetividade. Apenas 

quando todo o corpo de agentes públicos - desde aqueles na mais alta cúpula até aquele que 

lida diretamente com o cidadão - estiver engajado - e capacitado - no atendimento das mais 

ínfimas necessidades individuais e coletivas, será realmente possível pensar em qualidade 

nos serviços públicos. 

"Today 's environment demands institutions that are extremely flexible and 

adaptable. lt demands institutions that deliver high-quality goods and services, 

squeezing ever more bang out of every buck. lt demands institutions tOOt are 

responsive to their costumers, oifering choices C?f nonstandardized senJices; 

that lead by persuasion and incentives rather than commands; that give their 

employees a sense of meaning and control, even ownership. lt demands 

institutions that empower citizens rather than simply serving them} '.' (Gaebler 

& Osborne, 1996, p. 531). 

1 Eu acrescentaria: "It demands institutions that empower emp/oyees rather than simply contraI them". 
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Assim, investir o cidadão de poder passa necessariamente por também investir o 

trabalhador público de poder. No entanto, não é objetivo deste texto defender ou advogar 

essa causa. Pretendo, sim, esboçar umas poucas considerações quanto à viabilidade da 

implantação do empowerment em organizações públicas. 

lOQUE É EMPOWERMENT? 

Segundo Mills (1996), o processo de empowerment consiste em estabelecer, entre os 

funcionários, um grau mais elevado de trabalho em equipe, com um maior grau de 

responsabilidade delegado através da organização. Em outras palavras, pode-se dizer que se 

trata da boa e velha delegação de poder, ou, em português lusitano de empoderamento. 

Gerenciar pelo empowerment consiste basicamente em: 

• fixar metas; 

• investir as pessoas de empowerment; e 

• avaliar. 

Ainda segundo Mills (1996), são condições para o empowerment: 

• competência e experiência do trabalhador; 

• repasse de informações necessárias ao trabalhador; 

• recompensas adequadas; 

• conhecimento da missão da organização pelo trabalhador; e 

• tolerância a erros. 

No que diz respeito aos erros, o autor entende que, para que as pessoas sejam 

convencidas a agir com empowerment, deve-se explicitar quando um erro é tolerado: 

• quando não é um padrão; 

• quando se aprende com ele; 
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• quando acontece na perseguição de metas; 

• quando os procedimentos adequados forem utilizados; 

• quando está dentro do campo da autoridade de quem errou; e 

• quando é consistente com a lei e com os princípios da empresa. 

Na Administração Pública, os dois últimos itens referem-se à legitimidade e à 

conformidade dos atos com as normas e princípios da Administração Pública, consoante 

estabelecidos na Constituição. 

2 O PODER NAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 

o artigo 37, caput, da Constituição Federal estabelece que são princIpIos da 

Administração Pública a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e a publicidade. 

O princípio da legalidade significa que o trabalhador público está sujeito aos limites 

estabelecidos em lei. A própria eficácia dos atos praticados baseia-se na sua conformidade 

com a lei. Estreitamente ligado ao princípio da legalidade está o conceito de poder 

vinculado: 

"Poder vinculado ou regrado é aquele que o Direito Positivo - a lei - confere 

à Administração Pública para a prática de ato de sua competência, 

determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. 

(.00) na sua prática, o agente público fica inteiramente preso ao enunciado da 

lei, em todas as suas especificações. Nessa categoria de atos administrativos, a 

liberdade de ação do administrador é mínima, pois terá que se ater à 

enumeração minuciosa do Direito Positivo para realizá-los eficazmente. 

Deixando de atender a qualquer dado expresso na lei, o ato é nulo, por 

desvinculado de seu tipo-padrão. 

O princípio da legalidade impõe que o agente público observe, fielmente, todos 

os requisitos expressos na lei como da essência do ato vinculado. O seu poder 

administrativo restringe-se, em tais casos, ao de praticar o ato, mas de o 
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praticar com todas as mimícias especificadas na lei. Omitindo-as ou 

diversificando-as na sua substância, nos motivos, na finalidade, no tempo, na 

forma ou no modo indicados, o ato é inválido (..) 

Dificilmente encontraremos um ato administrativo inteiramente vinculado, 

porque hcn'erá sempre aspectos sobre os quais a Administração terá opções na 

suaJ..ealização. Mas D-'jlle-Cilr-GCieJiza o ato vinculado é a predominância de 

especificações da lei sobre os elementos deixados livres para a 

Administração. "(Meirelles, 1990, p. 1 01) 

Esses elementos deixados livres constituem o poder discricionário, que é o poder 

"que o Direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática.de 

atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e 

conteúdo" (op. cit., p. 102). 

Assim, enquanto na iniciativa privada o administrador pode fazer tudo o que não 

seja proibido por lei, o administrador público é rigidamente circunscrito ao âmbito do que é 

prescrito em lei, sob pena de aplicação de multas, destituição do cargo etc. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o exposto, verifica-se que, na Administração Pública, a própria 

essência do gerenciamento pelo empowermenl - que consiste no estabelecimento de metas e 

objetivos, na delegação de poder e responsabilidade e na posterior avaliação de resultados

é minada pela vinculação dos atos do agente público à vontade do legislador, que pretende 

não necessariamente a eficácia do aparelho estatal, mas sim garantir o controle dos atos 

desse agente, de modo a preservar o princípio da impessoalidade. 

"Unfortunately, this set of bureaucratic rules must be geared to catch the 

lowesl common denominator. That is, Ihey cannot leave any rule ambiguous, to 

be decided on the discretion of an individual manager, since Ihal leaves open 

he possibility of lhe manager arriving ai a discriminatory interpretation. Thus 

lhe bureaucratic rules are nol only explicit and inflexible but also constraining 
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and impersonaP. This thouroughgoing bureaucratization rests on the 

assllmption that bureaucrats cannot be trllsted to share the society 's egalitarian 

goals nor to enact an egalitarian form C!f organization. Thus they are directed 

not to use their discretion and judgement" (Ouchi, 1996, p. 506). 

Exatamente por isso, a reforma do Estado Brasileiro tem procurado privilegiar 

formas alternativas de gestão pública, como os contratos de gestã03
, as organizações sociais 

e as agências autônomas. 
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DO QUE TRATA A CONSULTORIA 

Marco Antonio dos Santos Baptista 

o ato de consultar outras pessoas sobre como agIr, em casos de problemas 

específicos, remonta os primórdios da humanidade. Por exemplo, quando alguém pede 

orientação à outra pessoa e esta responde que é preciso virar à esquerda na próxima 

esquina, na verdade estamos vendo o exercício da consultoria. 

Nas organizações, o consultor é aquele que de alguma forma influencia outro 

indivíduo, grupo ou toda a organização, mas que não tem o poder de tomar decisões, 

produzir mudanças ou implementar programas. Desta forma, o consultor não é aquele que 

rege a orquestra, mas sim o que pode influenciar, sugerindo ao maestro melhorias ou 

formas diferentes para se resolver uma questão. 

Os consultores podem ser aqueles com conhecimento específico e de aplicação 

limitada, como por exemplo um especialista em manutenções elétricas de turbinas, ou 

podem ser aqueles de âmbito geral, como os consultores organizacionais. O texto abordará 

este último. 

O campo de atuação de um consultor organizacional é bastante amplo. Além de 

poder tratar a organização como um todo, o consultor pode atuar em áreas específicas 

como, por exemplo, recursos humanos, produção, informática etc. 

O consultor pode ser um agente interno ou externo. O consultor externo é aquele 

que não pertence a organização e que é chamado para auxiliar na resolução de problemas 

específicos. O consultor interno é aquele que pertence à hierarquia da organização, e pode 

ser caracterizado como tal, mas também pode ser aquele que detém habilidades de 

influenciar positivamente o trabalho dos outros. 

Normalmente, os consultores são pessoas que detém algum conhecimento ou 

experiência específica, adquiridos ao longo de sua carreira, e que em algum momento se 

utilizam desse conhecimento para auxiliar os outros, tomando-se, portanto, consultores. 

Por outro lado, existem os consultores de carreira, ou seja, aqueles que escolheram a 

consultoria como profissão e que são treinados para o seu exercício. 
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Peter Block (1991) lembra que, independente do tipo de consultor que se é, todas as 

vezes em que se está aconselhando alguém que está em posição de fazer escolhas, há de se 

ter habilidades especiais: habilidades técnicas, habilidades interpessoais e habilidades de 

consultoria. 

As habilidades técnicas referem-se ao domínio do assunto em questão, ou seja, há 

de se ter alguma especialização, previamente reconhecida pelo contratante. As habilidades 

interpessoais são requeridas, pois os consultores lidam, normalmente, com pessoas e este, 

portanto, deve ter a capacidade de "transformar idéias em palavras, ouvir, dar apoio, ou 

discordar de uma forma razoável, que possa basicamente manter um relacionamento" 

(Block, 1991: 5). 

Quanto às habilidades de consultoria, o autor ressalta que todo projeto de 

consultoria deve, necessariamente, passar por cinco fases que garantam o seu sucesso: 

entrada e contrato; coleta de dados e diagnóstico; feedback e a decisão de agrr; 

implementação; e extensão, reciclagem ou término. 

Na primeira etapa, o consultor deve identificar o problema, avaliar se é capaz de 

atuar nesse tipo de problema ou se não seria o caso de um outro tipo de especialista, colher 

as expectativas do cliente e estabelecer como se dará o início dos trabalhos. Na etapa 

seguinte, o consultor deve se preocupar com os métodos que serão utilizados no transcorrer 

dos trabalhos. Neste momento, é de vital importância o tipo de dados que deve ser coletado 

e quanto tempo essa atividade consumirá. 

A terceira etapa exige do consultor a capacidade de reduzir um grande volume de 

dados, de sorte a torná-los um conjunto gerenciável de itens. A análise dos resultados pode 

ser responsabilidade exclusiva do consultor ou este pode envolver a organização para que 

seja feita em conjunto. Em geral, o produto final desta fase é um conjunto de medidas que 

precisam ser adotadas, segundo determinadas prioridades e com uma sugestão de roteiro de 

formas de implementação. 

A fase seguinte, a implementação, é o momento de se colocar em prática o resultado 

da fase anterior. Em muitas situações, o consultor não se responsabiliza pela 

implementação, em outras, somente participa de sessões de treinamento ou sensibilização 

para a necessidade de mudanças. 
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Na última fase, precisam ser avaliados os resultados e a necessidade de promover 

novas mudanças. Em alguns casos, esta etapa sugere a abertura de uma nova frente de 

trabalho o que requererá uma nova negociação. 

Um dos aspectos mais relevantes do exercício da atividade de consultoria refere-se à 

capacidade de lidar com as resistências. As resistências podem ocorrer em todos os estágios 

do projeto e podem ocorrer por diversos motivos. Em alguns casos, a resistência é 

conseqüência de perda aparente de poder, em outros, pode fruto do desconhecimento, má 

condução dos trabalhos, medos ou experiências anteriores mal-sucedidas. 

Independente de qual seja a resistência, cabe ao consultor encontrar a melhor 

maneira de lidar com ela. Em determinadas situações, o consultor pode, inclusive, tomar a 

decisão de interromper os trabalhos. 

Outro aspecto relevante refere-se à ética. Em alguns países, como por exemplo a 

Inglaterra, existem normas que regem o exercício dessa profissão. O exercício ético da 

profissão garante ao consultor um nome no mercado, o que reforçará e aumentará a 

demanda por novos trabalhos. Vale ressaltar que faz parte da ética da consultoria o sigilo, 

sendo este, na verdade, um dos principais atributos para o sucesso de qualquer consultor. 

Por último, sem ter a pretensão de se estar esgotando o assunto, vale ressaltar que a 

consultoria consiste em prestação de serviço independente e que, portanto, deve ter isenção, 

princípio, meio e fim. 
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CONSULTORIA EMPRESARIAL 

Roberto Cavarra Bortolon 

Neste fim de século estamos expostos a mudanças sócio-econômicas oriundas, 

acredito, da revolução tecnológica. Tal revolução desempenhou uma enorme mudança de 

paradigma nos processos de informação e comunicação, desencadeando fenômenos como a 

globalização e o maior fluxo de informação. Existem autores que acreditam que passamos 

de uma era onde o capital era o primordial para um período onde a escassez é o 

conhecimento. Portanto, abandona-se a sociedade industrial em prol da sociedade do 

conhecimento. 

Neste contexto de mudanças, as organizações sofrem diretamente suas 

conseqüências, visto que ao analisarmos de forma cronológica a revolução dos estudos 

organizacionais, nota-se claramente uma ruptura na visão da organização fechada, ou 

preocupada somente com seus processos internos, em favor da organização vista como um 

sistema aberto interagindo com a sociedade. Reafirmando esta concepção de contingências 

e a necessidade de uma discussão teórica sobre as formas de gestão, vale ressaltar a 

afirmação do prof Paulo Motta: 

., Justifica-se teorizar a gerência porque a ação humana não é algo isolado do 

pensamento. A teoria pode fornecer elementos para se compreender melhor a 

realidade e para adquirir formas alternativas de comportamento gerencial. 

Quem sabe o porque do que faz pode fazer melhor" ( Motta, 1999, p. 11 ). 

Cabe, portanto, aos profissionais da administração estabelecer esta relação entre 

teoria e prática nas formas de gestão, principalmente os consultores. 

Percebe-se, assim, que o papel dos consultores, ou sua atividade, passa por um 

momento de transformação visto a grande quantidade de informações que se disponibiliza 
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nos meios de comunicação. Desta forma o grande diferencial no ato da consultoria está na 

variedade de técnicas, hoje disponíveis, e na capacidade crítica dos gerentes e diretores, que 

antes não tinham informações suficientes para o questionamento do consultor . 

.. Ao consultor caberá estabelecer a melhor composição: um pouco mais de 

gestão pela qualidade total, um pouco menos de O&M tradicional, uma forte 

dose de reengenharia, evitar o empowerment e assim por diante" (Araujo & 

Matesco, 1999, p. 03 ) 

As organizações perceberam que a forma de gerir não só as mantém no mercado 

como também pode ser um diferencial competitivo extremamente forte neste contexto 

globalizado em que vivemos. Por conseguinte, cada vez mais, toma-se fundamental o papel 

do gestor, e/ou consultor, nas organizações exigindo cada vez mais um aprofundamento 

teórico, uma maior percepção das tendências e uma sensibilidade aguçada no que diz 

respeito ao ambiente e as relações interpessoais. Visto que: 

" A última década foi inovadora e, até certo ponto, revolucionária no que 

concerne a prática da gestão. Muitos conceitos e propostas desenvolvidos em 

décadas anteriores foram revistos e colocados às vezes em pólos 

diametralmente opostos" (Motta, 1999, p. 12). 

No decorrer do século percebemos várias teorias sobre a maneIra de gerir e 

organizar as empresas, desde a burocratização passando pelo Taylorismo/Fordismo até as 

atuais práticas de gestão, onde predomina um papel mais participativo dos indivíduos do 

médio e baixo escalão. O paradigma da funcionalidade é o que o tem predominado nas 

formas de gestão, já que em uma sociedade estruturada pela lógica do mercado, reina 

incontestavelmente. 

No entanto, procura-se, com as novas técnicas de gestão, amenizar o impacto de 

tanta funcionalidade nos aspectos substantivos do trabalhador, aumentando com isto sua 

produtividade. Porém, há de se reconhecer que tal funcionalidade se toma menos penosa 

nos processos participativos de gestão. 
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Como já foi citado dispomos de um mix de modelos e técnicas de gestão, onde 

vinculadas as necessidades da organização, é feita a opção do modelo adequado. Nos 

últimos anos têm-se adotado a gestão pela qualidade total, reengenharia, empowerment, 

benchmarking e arquitetura organizacional. Cada uma tem suas características e aplicações, 

porém dificilmente serão absolutas para a realidade do contexto sócio-econômico atual. 

Deste modo, justifica-se uma rápida exposição sobre cada uma das técnicas buscando a 

identificação de suas características básicas. 

Na gestão pela qualidade total, busca-se satisfazer plenamente as necessidades dos 

clientes externos e internos da organização, tendo como característica fundamental a 

melhoria contínua e a visualização da empresa como um conjunto de processos. Deste 

modo, o gerenciamento se toma mais eficaz, pois abandona a visão departamental para 

focar o principal processo, integrando de maneira mais fácil todos os indivíduos no objetivo 

comum da empresa. Para isto, este modelo faz uso de técnicas e ferramentas que auxiliem 

a gestão, sendo algumas fundamentais para qualquer tipo técnica ou modelo de gestão. 

Podemos citar o gráfico de Pareto, onde são determinadas as prioridades a serem tratadas; o 

diagrama de "espinha de peixe", que é de grande auxílio para identiticação de causas de 

problemas; e o ciclo PDCA que direciona a ação de uma forma organizada e planejada 

buscando a melhoria nos processos. 

A reengenharia é um processo de ruptura com a forma vigente da organização onde 

se faz necessária uma reformulação dos processos de produção e gerenciamento. É uma 

mudança radical nos processos visando melhorias drásticas e rápidas nos principais 

indicadores de competitividade da organização. Devido seu caráter revolucionário, se toma 

justificável em organizações que estejam em grandes apuros, ou a caminho, e naquelas em 

que a alta administração é agressiva e ambiciosa. É uma ferramenta onde se toma 

fundamental o trabalho comportamental, em razão da ruptura com a cultura organizacional 

e com a estrutura. 

O empowerment toma-se cada vez maIS importante nas organizações, visto a 

tendência de modelos mais participativo de gestão, como já foi comentado. Como toda 

organização é um agrupamento de pessoas, sua utilização procura amenizar o conflito 

capital/trabalho, destacando-se como um fator competitivo das organizações, por meio da 

automotivação dos funcionários, modificando o estilo tradicional de supervisão em favor de 
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uma forma mais participativa. Tudo isso, é claro, direcionado aos objetivos da empresa. É 

cedido ao funcionário maior poder e autonomia, proporcionando um melhor 

desenvolvimento de seu trabalho. 

"As pessoas são encorajadas a pensar, assumir responsabilidades, tomar 

decisões, solicitar recursos para atingir os objetivos da empresa, reivindicar 

espaço para ações autônomas, criar, transformar, inovar, desenvolver 

parcerias, crescer como profissionais e como pessoas" ( Torquilho, 1999, p. 9) 

o benchmarking é uma ferramenta de grande utilidade, visto o salto e o tempo que a 

empresa pode poupar no alcance de metodologias de primeira linha em determinadas 

atividades. Deve ser focada nos processos criticos da empresa, pois é necessário grande 

habilidade em sua condução e implementação devido ao requisito ético envolvido, já que a 

fronteira entre a metodologia e a espionagem é ultrapassada facilmente. Consiste na busca 

de referências de excelência nas atividades em questão, sendo menos complicada quando se 

buscam informações com empresas de outros setores, e bastante complicada quando se 

tratam de empresas dos mesmos setores. Suas vantagens são enormes, visto o salto de 

conhecimento adquirido, porém só é possível com um alto grau de reciprocidade. 

Arquitetura organizacional é um modelo extremamente abrangente, mas 

reconhecidamente complexo de se implantar e manter. Tal proposta alia técnicas de GQT 

com novas possibilidades de desenho organizacional, onde o projeto e o grupo executivo 

são fundamentais em sua estruturação. Busca-se uma organização em forma de rede, onde a 

equipe funciona como o bloco de uma construção e as tecnologias de informação como a 

argamassa desta nova arquitetura. 

Podemos constatar que se tomam cada vez mais ampla as variedades tecnológicas 

de gestão e as contingências do ambiente sendo, portanto, fundamental o papel do consultor 

e dos gestores nas organizações. 

" De um lado, pode-se tratar a gerência como algo cientifico, racional, 

enfatizando as análises e as relações de causa e efeito, para se prever e 

antecipar ações de forma mais conseqüente e eficiente. De outro, tem-se de 
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aceitar a existência, na gestão, de uma face de imprevisibilidade e de interação 

humana que lhe conferem a dimensão do ilógico, do intuitivo, do emocional e 

espontâneo e do irracional. Dirigentes devem entender a gestão moderna em 

ambos os sentidos" (Motta, 1999, p. 26 ) 
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EMPRESA FAMILIAR 

Robson Carlos de Souza 

Chocolates Garoto, Supermercados Boa Praça, Grupo Pão de Açúcar, Wal-Mart e 

Tech Intemational. A variedade é grande, mas todas essas empresas possuem uma 

característica em comum: estão ligadas a uma família e é esta ligação que as toma um tipo 

especial de empresa. 

Algumas delas identificam-se orgulhosamente como empresas familiares, com 

irmãos e primos em todos os papéis de gerenciamento. Outras são controladas por famílias 

mas não se vêem primordialmente como empresas familiares, mas SIm como empresas 

fabricantes e prestadoras de serviços de capital fechado. 

Os proprietários das empresas familiares estão bem cientes de como o seu papel é 

diferente daquele desempenhado pelos acionistas em empresas de capital aberto. Os 

funcionários de empresas familiares conhecem a diferença que o controle tàmiliar exerce 

sobre a gestão da empresa, sobre a cultura da empresa, em suas vidas profissionais e em 

suas carreiras. A disciplina gerencial é relevante para o sucesso de qualquer organização 

familiar, pois regula as atitudes do seu proprietário no sentido do mesmo entender e aceitar 

que ele também é um empregado da empresa, devendo respeitar as teorias organizacionais 

que normalmente conduzem uma organização ao sucesso, em detrimento de um 

enriquecimento pessoal precoce que muitas vezes direciona a empresa ao fracasso. 

A organização, tomada como referência para este artigo, é do ramo de 

supermercados e distribuição por atacado para pequenos supermercadistas dentro e fora do 

estado do Espírito Santo. Para a preservação da família detentora do negócio, o nome da 

empresa será tictício. 

O grupo familiar Vende Bem, no auge de sua existência, gerou cerca de mil e 

quinhentos empregos diretos e quem sabe, o dobro ou mais de empregos indiretos. F oi um 

sucesso pela sua arrogância comercial, e um grande fracasso ao tentar desafiar a 

administração como ciência, cometendo o erro de não atentar para as teorias 

organizacionais, e não fazendo uso de profissionais capacitados que poderiam de forma 

considerável contribuir para a continuidade da empresa. 
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Tendo em vista a ciência administração, podemos aplicar o conceito de 

epistemologia aos seus fundamentos e princípios básicos que devem se fazer presentes na 

organização empresarial. A administração teve os seus alicerces constituídos, ao longo dos 

anos de desenvolvimento, visando à satisfação das necessidades do ser humano, por meio 

da estruturação organizada de um conjunto de forças para alcançar a sustentação do ciclo 

produtivo. 

O aprimoramento das técnicas e a sofisticação dos meIOS de emprego do fator 

humano sempre tiveram como objetivo a organização com a racionalização, procurando 

diminuir desperdícios e aumentar a produtividade para se obter o desenvolvimento auto

sustentado. Jamais foi esquecido que as pessoas produzem a contento quando são 

envolvidas positivamente por um ambiente propício, entendendo os objetivos do trabalho e 

recebendo estímulos para a satisfação que leve à realização das tarefas e, por consegüinte, 

ao cumprimento dos objetivos empresarias. 

O conceito de administração se refere ao processo de fazer com que as atividades de 

uma empresa sejam realizadas eficiente e eficazmente com e através de pessoas. Dentre as 

várias formas e composições administrativas, podemos destacar a administração de 

empresa familiar. As ditas organizações familiares são a forma predominante de 

organização em todo o mundo, ocupando uma parte relevante da nossa paisagem 

econômica e social sem que sequer percebamos isso. 

Pode-se definir empresa familiar como aquela em que um - ou mais - membro de 

uma família exerce considerável controle administrativo sobre a empresa, por possuir 

parcela expressiva da propriedade do capital. A alta mortalidade das empresas familiares, 

logo na primeira geração, tem como causa, dentre outras, a colocação dos interesses da 

família em detrimento dos da organização. Além disso, independente do seu tamanho, 

necessita estar focada para os seus objetivos de mercado, buscando ter uma visão social e 

satisfazer os anseios dos seus clientes internos e externos, o que se consegue através da 

aplicação racional dos princípios administrativos, aliados a uma disciplina gerencial e 

estrutural racionalmente organizada que envolve padrões de atividades claramente 

definidos. 

Em 1986, quando a família detentora do grupo Vende Bem decidiu expandir as suas 

atividades, até então concentradas em um pequeno depósito, o seu nome já cruzava as 
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fronteiras do estado, pois com a sua agressividade comercial comprava grandes quantidades 

e com isso praticava preços de venda imbatíveis. 

Sem uma política gerencial definida, e com mais de quinhentos funcionários, entre 

eles parentes que ocupavam cargos estratégicos dentro da administração sem estarem 

preparados para tal, a ineficiência administrativa era ofuscada pelo excelente faturamento, 

que proporcionava aos seus donos um padrão de vida invejável. 

O problemas inerentes a uma gestão familiar não profissional existiam, e a 

necessidade de conter o crescimento já desenfreado foi alvo de consenso da direção do 

grupo Vende Bem, decidindo-se então solicitar a ajuda de um consultor externo. 

O perfil do profissional requisitado deveria ser: 

1- De fora do estado do Espírito Santo; 

2- Larga experiência no trato com organizações familiares; 

3- Vivência no comércio varejista; e 

4- Apto a diagnosticar e apresentar soluções rápidas e eficientes. 

O papel do consultor, junto à organização familiar em questão, foi fundamental 

porque o mesmo teve condições de analisar o contexto da empresa de forma imparcial, 

redirecionando as ações gerenciais de forma que os objetivos da organização fossem 

cumpridos e a sua rentabilidade aumentada. 

Obviamente que a cultura da organização foi uma grande barreira para o consultor, 

mas a clareza na hora da definição da importância do seu trabalho, acabou por convencer a 

direção da empresa de que a situação atual precisava ser modificada. 

Acredito que o papel do consultor é muito esclarecedor, pois tudo vai depender da 

alta administração da empresa, que pode aceitar as mudanças a serem implementadas ou 

não. Ao se ter o aceite, a direção da empresa precisa compartilhar do processo, com uma 

grande cumplicidade com o consultor, mas exigindo também um cronograma de evolução 

dos trabalhos. 
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Rogério Moreira Scheidegger 

INTRODUÇÃO - AS DIFICULDADES DA CONSULTORIA EM INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO 

É comum no melO empresarial o uso de consultoria para buscar soluções para 

problemas enfrentados pelas organizações. A utilização dos serviços de um consultor 

ocorre, principalmente, nas empresas maiores que possuem, geralmente, uma administração 

mais dinâmica e esclarecida. Nem todas as médias ou pequenas empresas possuem a visão 

de utilizar esse tipo de serviço. 

Uma área em que o uso de consultoria ainda é bem menor é a da educação. Isso se 

deve ao fato das instituições de ensino não serem percebidas necessariamente como 

empresas. Muitas são instituições públicas, fundações ou instituições confessionais. A 

maioria dessas instituições possuem médio ou pequeno porte. 

Entretanto, como organizações que são, as instituições de ensino carecem, como 

quaisquer outras, de utilizar o serviço de um consultor. A consultoria numa instituição de 

ensino pode ser realizada para resolver problemas na própria área de educação ou na área 

administrativa como finanças, recursos humanos, informática e marketing. 

A consultoria de marketing para a instituição de ensino é um tipo de serviço ainda 

menos explorado porque nem todos administradores desse gênero de organização tem o 

conhecimento sobre o marketing e a necessidade de utilizá-lo. Esses administradores, 

muitas vezes, são apenas educadores e não possuem uma formação em administração. 

Portanto, o uso de marketing em instituições de ensino é um campo pouco explorado. 
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1 CONSULTORIA DE MARKETING PARA INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

Kotler, uma das principais autoridades sobre marketing na atualidade, enfatiza que 

marketing não é apenas venda e propaganda, mas é satisfazer as necessidades do cliente. 

Ele define marketing "como o processo social e gerencial através do qual indivíduos e 

grupos obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos e 

valores uns com os outros." (Kotler, 1999: 3). 

As instituições de ensino particulares estão enfrentando competição como qualquer 

outra organização na área de serviços. Por isso, elas dependem de um bom planejamento de 

marketing para enfrentar a concorrência e buscar a satisfação do seu cliente. Embora sejam 

organizações de educação, são prestadoras de serviço e dependem financeiramente de seus 

clientes. 

Para Kotler, o marketing não pode ficar restrito ao setor de negócios. Atualmente, 

muitas organizações sem fins lucrativos, como hospitais, museus, igrejas e escolas estão 

adotando políticas de marketing. Até a área social tem feito uso desse componente em sua 

atuação. (Kotler, 1999: 13). 

2 POSSÍVEIS RESISTÊNCIAS AO TRABALHO DE MARKETING EM 

INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 

Como já citado anteriormente, o administrador de uma escola, geralmente, tem sua 

formação limitada à área da educação, sem uma visão administrativa que lhe facilite 

entender a importância de uma consultoria na mesma. 

A resistência ao trabalho do consultor já é algo comum, mas essa resistência se 

toma maior em instituições educacionais. Os mesmos cuidados que um consultor deve ter, 

quando se relaciona com o gerente de uma empresa, precisa observar com maior 

intensidade para se relacionar com educadores. 
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2.1 É possível reengenharia numa instituição de ensino? 

A reengenharia é a mudança radical dos processos de trabalho da empresa com a 

implementação de novos projetos totalmente diferentes. É refazer a engenharia 

organizacional, repensando os processos empresariais para alcançar economia em custos, 

qualidade, atendimento e velocidade 

A reengenharia numa escola é plenamente possível quando pensamos na área 

administrativa, já que a administração de uma instituição de ensino pode se utilizar das 

mesmas ferramentas disponíveis para a administração de uma outra empresa qualquer. Em 

muitas ocasiões, devido a problemas com soluções dificeis ou à necessidade de um 

planejamento mais agressivo, a reengenharia é a técnica que irá oferecer, à administração 

de uma escola, uma mudança que a tornará mais competitiva no seu mercado, ajudando-a 

na satisfação do seu cliente. 

No processo educacional, portanto, pode se pensar em mudanças radicais que 

adotem novos paradigmas, mas não sei até onde haveria uma relação com o modelo de uma 

reengenharia organizacional. É possível, como mencionado, a reengenharia na área 

administrativa de uma escola ou faculdade (reengenharia de processos), já que esse tipo de 

instituição é uma prestadora de serviço. Igualmente, seria viável falar em reengenharia de 

cargos, já que numa escola o número de funcionários é alto. 

2.2 O benchmarldng em instituições educacionais 

Benchmarking é uma técnica que permite fazer comparações, de sorte que seja 

possível a imitação de organizações líderes, quer do mesmo ramo de negócios ou não. O 

principal no benchmarking é buscar as melhores práticas da administração para ganhar 

vantagens competitivas. 

Essa imitação pode ser feita em relação a apenas um ponto administrativo de uma 

outra empresa ou em relação a um processo maior. As escolas podem fazer benchmarking 

buscando imitar outras dentro do processo administrativo e até educacional, onde o uso da 

técnica é, também, plenamente possível. 
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Na instituição em que trabalho ocorre com intensidade o benchmarking interno, já 

que possuímos cinco colégios e três faculdades. É comum um colégio imitar o outro, 

principalmente em alguma inovação. 

2.3 As instituições de ensino e a busca da qualidade 

Várias escolas tem implantado a gestão de qualidade totaL Uma referência nacional 

é o Colégio Pitágoras de Belo Horizonte. Eu mesmo já participei de cursos de qualidade 

total para escolas. 

A decisão de implantação de qualidade total em uma escola tem que ser tomada pela 

direção, buscando objetivos a longo prazo. Pode-se estabelecer um planejamento 

estratégico que corrobore a implantação da qualidade e permita um alcance maior. 

2.4 Empowerment em escolas 

A administração de uma escola pode buscar a delegação de funções e 

responsabilizar mais os seus funcionários para alcançar os objetivos propostos. Os 

funcionários administrativos e coordenadores técnicos-pedagógicos podem receber mais 

"poder" para executar as suas tarefas. Essa é uma forma de motivá-los. Os canais de 

comunicação podem se tomar melhor com a utilização do empowerment. 
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OS NOVOS RUMOS DAS ORGANIZAÇÕES 

Sandra M. Valladão 

A internacionalização foi a maIOr mudança na economia mundial dos últimos 

tempos. As novas realidades competitivas romperam as fronteiras, derrubando grande parte 

dos padrões que norteavam as gestões das empresas brasileiras. Os serviços e produtos 

passaram a sofrer a influência dos mercados internacionais e as barreiras que os limitavam 

foram desaparecendo, embora ainda existam restrições impostas pelos governos nacionais e 

pelo mercado. 

Às empresas restou constatar o ambiente de turbulência e constantes mutações e a 

necessidade de aperfeiçoar seus processos de planejamento e gestão, enfocando novos 

conceitos de qualidade/produtividade. Neste sentido, visando a uma vantagem qualitativa, 

grande parte das empresas brasileiras, para manterem sua posição competitiva no mercado, 

planejaram um trabalho contínuo e sistemático em termos de aumentar o seu conhecimento 

sobre fatores externos que afetam as organizações, estabelecendo um senso de direção 

futura para os seus negócios. Neste ponto, proliferaram os estudos sobre gestão pela 

qualidade total e produtividade, a fim de buscar um maior crescimento, a manutenção do 

espaço até então ocupado e o equilíbrio num ambiente que se tornara muito mais 

competitivo e dinâmico. 

Partindo deste novo contexto, o recrutamento e o desenvolvimento dos ativos 

humanos deixaram de ser uma função secundária para ser o âmago da competitividade. A 

atividade de recrutamento na empresa passou a ser a de identificar pessoas especiais e 

convencê-las a fazer parte da organização. Logo depois era necessário identificar meios que 

mantivessem essas pessoas qualificadas no quadro funcional. Foi, também, criada uma 

nova imagem organizacional: a de instituição educacional. Assim, os programas de 

treinamento foram direcionados para preparar o empregado para o aprendizado real, 

projetando experiências vividas na prática. Neste momento, as empresas solicitavam que 

cada empregado desse o melhor de si. Este processo motivou as pessoas envolvidas, 

resultando em iniciativas importantes, que culminaram, realmente, com alternativas que 
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permitiram às empresas sobreviverem e crescerem através da adaptação à complexidade 

das mudanças contínuas no mercado. 

Dentro desse raciocínio, o planejamento da gestão pela qualidade total e 

produtividade passou a ser um instrumento no qual a empresa investiria sistematicamente, 

buscando criar um compromisso de gestão global. A parte mais dificil deste aprendizado 

organizacional é a mudança cultural, pela qual toda a empresa tem de passar, com a 

construção de novas atitudes, onde a transparência e a abertura dos processos 

administrativos permitirão ao indivíduo a sensação de envolvimento e participação. 

No ambiente em que novas realidades competitivas romperam fronteiras e que 

padrões tradicionalmente existentes ficaram obsoletos, os gerentes passam a ter que 

influenciar os atores organizacionais de maneira rápida e eficiente e, para que tal ocorra, 

recebem e utilizam o poder. Só que este poder é, muitas vezes, exercido como domínio, 

num enfoque pessoal em que o desejo é o de apenas suplantar o outro. 

Os novos tempos pedem novas organizações, que terão que ter passado por uma 

mudança radical e real, além de um aperfeiçoamento contínuo. Na verdade, este processo 

de aperfeiçoamento organizacional tomou-se uma corrida para o futuro, em que todos 

precisam mudar para não perecer. Muitas organizações têm perseguido a eficiência 

organizacional como se ela fosse um destino em si, porém, carecendo de senso de direção 

estratégica. A maioria delas fica andando em círculos, sem ter para onde ir. 

Visando à melhoria do desempenho de seus gerentes, as empresas brasileiras têm 

importado modelos e teorias gerenciais de países cujas distâncias culturais do Brasil são 

enormes e, por esta razão, não têm surtido o efeito desejado. 

Os programas de reengenharia, benchmarking, aperfeiçoamento contínuo, gestão 

pela qualidade total e outros pareciam, a princípio, serem vitais para a sobrevivência das 

organizações, mas não foram suficientes para melhorar e manter algumas empresas no 

mercado, de sorte que pudessem sair à frente da concorrência, decidindo para onde ir e 

garantindo a chegada em primeiro lugar. 

De uma forma ou de outra, com diferentes graus de desempenho, muitas empresas 

brasileiras buscaram sua própria mudança, através da transformação dos hábitos e costumes 

dos seus gerentes e subalternos, visando otimizar resultados num ambiente de turbulência 

como o que temos vivido. É preciso ressaltar, no entanto, que no Brasil há o predomínio do 



100 

autoritarismo e paternalismo, em que uma minoria decide os destinos de todos. Deste 

contexto é que surge o gerente brasileiro, que aprende desde cedo que autoridade não deve 

ser contestada, pelo menos abertamente, mas pode ser boicotada. Quando este indivíduo se 

encontra em posição de liderança, teme perder o poder se não tiver tudo sobre o seu 

controle, o que torna a centralização uma arma de manutenção deste poder. 

Mudanças de comportamento e de hábitos não ocorrem de um dia para o outro. Em 

termos práticos, as mudanças ocorrem gradativamente e envolvem novos valores, novas 

situações e novas atitudes. A partir dessas mudanças, visando desenvolver um senso de 

antevisão sobre o rumo, criar uma visão significativa e um propósito, uma meta que seja 

sua e que proporcione uma vantagem competitiva sustentável, as organizações decidiram 

identificar líderes que olhem para a frente, vasculhando o cenário, observando o 

concorrente, detectando novas tendências e oportunidades, além de evitar crises iminentes. 

Líderes que sejam aventureiros, desbravadores e que aproveitem a tecnologia para 

interagir em tempo real com o mercado, recebendo o feedback de sensores na periferia da 

organização. Estes líderes deverão também se deixar, muitas das vezes, guiar por suas 

intuições e deverão saber compartilhar, de forma emocionante e apaixonada, as suas 

aspirações, desencadeando um processo de energia entre eles, a empresa e seus 

subordinados. Esta energia humana, segundo alguns autores, será o combustível que 

impulsionará as organizações frente à concorrência. 

Em algum lugar, certa vez, eu li uma afirmativa de Peter Drucker, sobre a idéia de 

se encarar a organização como uma banda de jazz, em que todos escrevem a partitura 

enquanto tocam. Mas ele mesmo afirma, neste texto, que embora isto seja muito bonito é 

impossível de ser realizado, pois ninguém ainda descobriu a maneira de fazê-lo. 

A verdade é que as empresas continuaram a perseguir um modelo de gestão, na 

busca da eficiência, no sentido mais puro do taylorismo. E já esquecidas da reengenharia e 

da gestão pela qualidade total, partem agora para o planejamento estratégico, um processo 

em que se usa a inteligência para coletar, processar e interpretar a informação, definindo, 

em seguida, os caminhos da empresa. 
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EMPOWERMENT 

Teresa Cristina Santos Mathias 

" O alicerce da riqueza nacional realmente são as pessoas 
- o capital humano representado pelo seu conhecimento 

habilidades e motivações. O capital principal de lima 
organização moderna deixa o local de trabalho todas as 

noites para ir para casa jantar. "( Hudson Institute, Workforce 
2000 ) 

POR QUE EMPOWERMENT? 

A organização é atacada externa e internamente. Externamente, por um aumento 

crescente da competição global, mudanças permanentes e incrivelmente rápidas, novas 

exigências de qualidade e serviços e recursos limitados que estão exigindo respostas cada 

vez mais rápidas das organizações. Internamente, os empregados se sentem desmotivados, 

desapontados, por vezes até traídos, sem a vitalidade e energia necessárias, à medida que se 

sentem frustrados com uma organização que está fazendo novas exigências para eles e 

mudando as regras do jogo. Ao mesmo tempo, exige-se deles mais interesse, mais 

sinceridade e mais satisfação em relação ao seu trabalho. O que resta então à organização e 

ao seu empregado ? 

O gerente está no melO, sendo pressionado pela alta administração e pelo 

empregado; e sente-se cobrado pelas novas exigências, precisando ter uma equipe interna 

que faça a organização funcionar. E aqui cabe uma observação importante, a maioria das 

organizações não se encontra no "ramo da satisfação no trabalho", por isso, às vezes é 

dificil fazer com que os gerentes percebam a importância de compreender e melhorar as 

atitudes e os sentimentos de seus empregados para com suas atividades. Já estes últimos, 

hoje chamados de colaboradores, não estão certos de seu comprometimento ou 

responsabilidade. 
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o QUE É EMPOWERMENT? 

Power (poder) significa "controle, autoridade, domínio" . O prefixo em significa 

"investir" ou "cobrir com". O processo de empowerment, então, é transferir autoridade e 

responsabilidade. Neste sentido, o empowerment ocorre quando o poder vai para os 

colaboradores, que passam a ter a sensação de propriedade e controle sobre suas tarefas. 

Para Daniel Mills, empowerment é estabelecer entre os empregados um grau mais elevado 

de trabalho em equipe, com um maior grau de responsabilidade delegada através da 

organização. 

As pessoas investidas de poderes, energizadas (empowered) sabem e reconhecem 

que suas tarefas lhes pertencem. Com o direito de opinar sobre a forma de realizar as suas 

tarefas, isto é, sobre a execução, as pessoas se sentem mais responsáveis. Sentindo-se 

responsáveis, elas demonstram mais iniciativa, produzem e apreciam mais o trabalho. 

Empowerment é uma forma fundamentalmente diferente de trabalhar em conjunto, onde: 

• Os empregados sentem-se responsáveis não apenas por fazerem um trabalho, mas 

também por fazer toda a organização funcionar melhor. 

• As equipes trabalham juntas para melhorar continuamente sua performance, 

alcançando, assim, níveis mais altos de produtividade. 

• As organizações são estruturadas de maneira que as pessoas sintam que são capazes de 

alcançar os resultados que querem, que podem fazer o que precisa ser feito e não apenas 

o que é exigido delas . 

o empowerment surge, então, como uma revolução no ambiente empresarial, trazendo 

mudanças que implicam na migração do estilo gerencial tradicional, que motiva as pessoas 

a obedecerem ao supervisor ou gerente, o qual se preocupa com a redução de custos, com a 

melhoria da qualidade e com a capacidade de respostas aos clientes, para um estilo 

gerencial de empowerment, que motiva as pessoas a se preocuparem com a redução de 

custos, com a melhoria da qualidade e com a capacidade de respostas aos clientes, por meio 

do trabalho em equipe. 
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Começa-se, então, a se falar e pensar em trabalho de equipe - team work. Mas de 

onde se originou o trabalho de equipe ? Ele não é um conceito novo. As pessoas "torcem" 

por suas equipes há vários anos. Este é um conceito, entretanto, idealizado. Não é raro que 

tenhamos românticas noções sobre a equipe, o que é reforçado através dos campos dos 

esporte, filmes e outros campos, através de chavões que comumente usamos. 

Podemos falar sobre o valor do trabalho em equipe, mas grande parte do nosso 

mundo real é visto por um ângulo individual. Por exemplo, sentimos orgulho quando o 

"craque" do nosso time do coração chuta a gol; incentivamos os estudantes a competir 

individualmente por notas boas em busca de reconhecimento individual; no trabalho, os 

sistemas de avaliação de desempenho continuam recompensando realizações individuais; 

ou seja, em nossas vidas, enaltecemos as realizações dos indivíduos. E queremos, então, 

que as pessoas passem a trabalhar em equipe. Viver é um risco. Viver e trabalhar em 

equipe é quase um suicídio. 

Sendo o trabalho em equipe um valor tão ambíguo em nossa cultura, não é de se 

admirar que tenhamos dificuldades em implementar o empowerment, mas não é impossível 

e nem inviável. 

Existem algumas condições que são necessárias para que ele aconteça: 

• Competência e experiência 

• Informações necessárias 

• Recompensas adequadas 

• Conhecimento da empresa de uma forma mais global: sua missão, seu negócio 

• Tolerância a erros 

Algumas das razões que estão sendo atribuídas ao movimento, que está levando as 

empresas rumo às equipes, são apresentadas abaixo: 

• Melhor qualidade, produtividade e serviço 

• Maior flexibilidade 

• Custos operacionais reduzidos 

• Maior rapidez de respostas à mudança tecnológica 
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• Menos categorias funcionais e mais simples 

• Mais eficiência de resposta aos novos valores dos colaboradores 

• Habilidade para atrair e reter as melhores pessoas - TALENTOS 

As equipes começam a suscitar alguns estudos e exames acadêmicos sérios, como 

por exemplo um estudo onde se comparou equipes às estruturas tradicionais, no que diz 

respeito a uma série de características organizacionais e funcionais, e não foi nenhuma 

surpresa que os membros das equipes tenham alcançado uma pontuação significativa nos 

seguintes aspectos: inovação, troca de informações, comprometimento do colaborador e 

significado da tarefa! função. Além disso, os pesquisadores constataram que as equipe 

tinham uma correlação grande com resultados financeiros e comportamentais, bem como 

maior eficácia organizacional, aumento de produtividade e redução de defeitos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

" A liderança está liberando as pessoas de fazer o que é exigido delas 
da maneira mais eficaz e mais humana possível. [Remove obstáculos, 

permite que os subordinados alcancem o completo potencial. 
Os líderes devem ter claras suas próprias crenças - ter pensado sobre 
suas idéias a respeito da natureza humana -, o papel da organização 

e como medir a pelformance. 
A liderança é mais tribal do que científica, mais uma trama de 

relações do que informação acumulada. " 
(Max DePree - Leadership Is an Art) 

O empowerment não é apenas o esforço de uma pessoa ou de uma eqUIpe. O 

desenvolvimento desta abordagem organizacional envolve questionamentos da 

predisposição dos indivíduos, a criação de novos tipos de relações e a construção de novas 

estruturas organizacionais. 

O empowerment é uma nova forma de ver as coisas, sedimentada num processo 

contínuo de reeducação, conscientização e até mesmo de filosofia de vida que implica em 
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um maIOr conhecimento de si mesmo, de estar sensibilizado para os aspectos sócio

emocionais das pessoas envolvidas e destas correlações maiores no ambiente de trabalho. 

As organizações, que estão mudando, estão criando uma forma que resultará, sem 

sombra de dúvida, em pessoas saudáveis, em organizações saudáveis, ou seja, em mens 

sana in corpore sano. 
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A REENGENHARIA NAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 

Wellinton Tesch Sabaini 

INTRODUÇÃO 

Até bem pouco tempo atrás, as empresas brasileiras possuíam uma cultura ligada à 

inflação, onde parte das receitas eram obtidas com a atividade produtiva e parte com os 

ganhos financeiros. Desta forma, muitas empresas preferiam aplicar no sistema financeiro 

do que no sistema produtivo, pois obtinha melhores resultados. 

Com o advento do Plano Real, em julho de 1994, e o quase fim da inflação, os altos 

ganhos financeiros praticamente deixaram de existir e as empresas perderam uma grande 

fonte de receita. Essa realidade fez com que as empresas direcionassem seus negócios 

primordialmente para o sistema produtivo e, para tanto, os processos foram reformulados 

com o objetivo de reduzir custos, aumentar a produtividade e se produzir com qualidade. 

No entanto, muitas empresas, principalmente as micros e pequenas empresas, 

passaram por grande dificuldades financeiras, o que provocou, e ainda está provocando, 

uma série de falências. Nunca se viu tantos imóveis fechados e a inadimplência nos bancos 

atingiram recordes inacreditáveis. 

Aliado a esse fato, as mudanças mundiais decorrente do aparecimento de inovações 

tecnológicas, da queda de fronteiras e do desenvolvimento de uma concorrência acirrada 

entre as empresas, exigiram uma reformulação total de seus processos. 

Nesse contexto, os ajustes da organização passaram a ser uma preocupação de 

muitos nesta era de reestruturação global. Estes são tempos dificeis para se trabalhar ou se 

administrar empresas. Diversas ferramentas de gestão têm sido utilizadas para se fazer 

reestruturações, o que se tomou prática comum, entretanto seu propósito geralmente não 

tem passado de um mero arranhão nas velhas estruturas e práticas, principalmente das 

micros e pequenas empresas. Poucos têm sido orientados por uma visão clara a respeito do 

tipo de nova organização que deve ser capaz de emergir de tal turbulência e caos. 
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Diante dessa necessidade constante de reestruturação, a reengenharia surge como 

uma ferramenta de gestão, com o objetivo de reformular totalmente os processos da 

empresa, começando tudo novamente. 

OS FUNDAMENTOS DA REENGENHARIA 

Entende-se reengenharia como sendo a introdução de algo inovador num processo, 

provocando uma mudança radical. Isto se consegue com o distanciamento desse processo a 

fim de se indagar qual o seu objetivo geral, para em seguida, implantar uma mudança 

profunda capaz de realizar melhorias de grande vulto na maneira pela qual o objetivo é 

alcançado. 

Na verdade, reengenharia significa ''um começar de novo", uma mudança radical 

nos processos da empresa, principalmente naqueles considerados mais críticos. A 

reengenharia não deve ser feita nos processos que estão dando certo. 

Por implementar mudanças radicais, a reengenharia muitas vezes é prejudicada por 

barreiras que minimizam as mudanças. Surge, então, a questão dos paradigmas, onde o 

conjunto de regras e regulamentos vigentes encobre toda e qualquer idéia nova. Portanto, o 

passo inicial para se obter resultados positivos com a reengenharia numa empresa é quebrar 

o paradigma existente, ou seja, mudar a cultura empresarial. 

A reengenharia de sucesso precisa também do apoio de cada um que participa da 

empresa, seja o proprietário, gerente ou o empregado. Para tanto, cada ator que compõe a 

organização deve fazer a sua própria reengenharia pessoal, internamente, sem a qual não 

conseguirá participar dos processos de mudanças. 

Assim, as maiores causas do fracasso da reengenharia são: 

Barreiras culturais ou estruturais: a forma como a organização está estruturada não 

possibilita a implementação de um processo de reengenharia; 

Barreiras comportamentais: o pessoal da organização não simpatiza com a idéia de 

mudança radical; 
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Barreiras educacionais: novos processos envolvem domínio de novas técnicas, 

implicando em treinamento para qualificação; 

Deve-se atentar-se para o fato que a gerência, igualmente, pode ser um grande 

obstáculo, e a única forma de se atingir todos os objetivos referentes à técnica implica em 

abordar e envolver a própria gerência no processo de reestruturação. Esse entendimento é 

fundamentado na premissa de que os objetivos só serão atingidos se o aspecto da liderança 

for levado em conta, pois os líderes deverão exercer o papel de influenciar o 

comportamento organizacional, direcionando-o para as necessidades da empresa e, no 

caso, da reengenharia. 

A ~PLEMENTAÇÃO DA REENGEN~ NAS NUCROS E PEQUENAS 

EMPRESAS 

Os exemplos de reengenharia que temos visto em artigos e livros geralmente é o das 

grandes empresas como a IBM, BRAHMA, XEROX etc. Em todos esses casos, as 

empresas possuíam as condições necessárias para implementá-la: recursos, consultoria 

especializada e liderança. 

Com relação às micros e pequenos empresas, a situação é muito diferente. 

Geralmente a situação delas está associada a falta de recursos financeiros, onde muitos 

empresários não possuem condições de contratar uma boa consultoria para fazer uma 

reestruturação de seus processos. 

Dentre as muitas dificuldades de se implementar a reengenharia nas mICros e 

pequenas empresas, sem dúvida a que têm grande relevância é a questão educacional, pois 

novos processos envolvem domínio de novas técnicas, implicando em qualificação 

profissional. 

Dessa forma, a qualificação do empresário é um fator de grande importância, na 

abordagem em tela, ao tratarmos das micros e pequenas empresas. A baixa qualificação faz 

com que as dificuldades aumentem muito numa reestruturação, onde barreiras vão 

surgindo de todas as formas. A situação é complicada porque o próprio empresário, na 

maioria das vezes, é o gerente, ou seja, o líder da organização e, como vimos, o líder detém 
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o papel fundamental de influenciar o comportamento organizacional. Se o proprietário não 

influenciar, quem o fará? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como vimos, a reengenharia é uma ferramenta de gestão muito útil nos dias de hoje, 

onde as mudanças estão acontecendo de um dia para o outro, fazendo com que processos 

sejam reestruturados permanentemente. No entanto, se não forem observados os aspectos 

culturais e educacionais das empresas, a abordagem pode fracassar, trazendo conseqüências 

desastrosas. 

No que diz respeito especificamente às micros e pequenas empresas, a reengenharia 

deve ser implementada inicialmente junto aos proprietários, pois eles são os responsáveis 

pela transformação organizacional. 

Portanto, o principal ponto a ser observado nas mIcros e pequenas empresas é 

relativo à qualificação (formação, também) do proprietário, no sentido de saber se ele 

possui condições de exercer o seu papel de influenciar o comportamento organizacional e, 

assim, possibilitar que sejam realizadas as mudanças propostas. Se o empresário não 

possuir a qualificação necessária, será preciso construir um processo educacional, a partir 

de treinamentos específicos, para possibilitar o exercício de sua devida função. 

Finalmente, nas micros e pequenas empresas é possível a sua aplicação, desde que 

sejam compreendidos os aspectos culturais e educacionais. Se esses aspectos forem 

perfeitamente compreendidos, a abordagem terá seus objetivos atingidos e deixará de ser 

criticada ou taxada como um "modismo". 
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