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ARQUITETURA ORGANIZACIONAL: O PERFIL DO CONSULTOR 
NUMA PERSPECTIVA CONTINGENCIAL 

Aristides da Rocha Oliveira Junior 

INTRODUÇÃO 

Este artigo examina em caráter sucinto e exploratório a Tecnologia de Consultoria 

conhecida como Arquitetura Organizacional em uma perspectiva contingencial, concluindo 

com um perfil do consultor de gestão desejoso de utilizar tal tecnologia. O leitmotiv desse 

artigo reside na conjugação de duas premissas básicas: (I) a de que, numa visão 

contingencial, não existe um desenho organizacional de aplicação universalmente válida, 

seja público ou privado; e (2) o trabalho de consultoria em Arquitetura Organizacional deve 

se referenciar a parâmetros multidimensionais (culturais, tecnológicos, econômicos, 

jurídicos, sociológicos, políticos, etc.), pois que uma variação em apenas uma dessas 

dimensões poderá afetar decisivamente a eficácia do modelo como um todo. 

A ABORDAGEM CONTINGENCIAL EM ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 

A Visão da Contingência em Estudos Organizacionais centra o foco no 

estabelecimento de um princípio teórico: o de que não existe uma estrutura organizacional 

universalmente válida para todas as organizações I. Por conseqüência, não há um conjunto 

de técnicas administrativas (destinadas a quaisquer funções) cuja aplicação seja igualmente 

válida sem restrições. A justificativa deste princípio encontra-se nos resultados de diversas 

pesquisas organizacionais conduzidas a partir dos anos 50 nos EUA e, mais intensivamente, 

no período entre fins dos anos 60 e início dos anos 70, na Inglaterra, sobressaindo as 

realizadas pelos pesquisadores do Tavistock Institute of Human Relations, de Londres, 

demonstrando a existência de uma correlação funcional e determinante entre a variável 

dependente "estrutura organizacional" - composta pela interação dinâmica entre a estrutura 

formal (relações hierárquicas, normas, procedimentos documentais, etc.) e a estrutura 

informal (relações humanas, cultura, poder, etc.) - e as variáveis independentes "ambiente", 

I Lex DONALDSON [in CLEGG et aIli (1998)], p. 105 e CHIA VENA TO (1998), p. 558. 



2 

"tecnologia", "estratégia" e "porte empresarial". É importante considerar a controvérsia 

teórica existente2 sobre a possibilidade de tal relação entre variáveis ser do tipo "causa

efeito" ou apenas do tipo "se-então", isto é, até que ponto pode-se deduzir que a mudança 

quantitativa ou qualitativa de uma ou mais variáveis independentes (ambiente, tecnologia, 

tamanho, etc.) causa uma dada variação, ao longo do tempo, na variável dependente 

(desenho organizacional) de um modo universal ? 

A idéia acima exposta é denominada "princípio da contingência", pois a organização 

ótima torna-se contingente à combinação de fatores como a estratégia, o ambiente onde a 

organização atua, etc. Funda-se, pois, numa concepção social relativista, e esta é a razão 

por que os cientistas filiados a essa corrente estabelecem fortes restrições à prescrição de 

modelos organizacionais com pretensão de validade universal do ponto de vista de sua 

eficiência, eficácia, desenvolvimento ou simples continuidade operacional. Donaldson3 

afirma que "a incerteza da tarefa é o coração do conceito de contingência (. .)'", pois a 

incerteza é uma caracteristica associada a muitos processos de trabalho da modernidade (em 

particular no fim do séc. XX, como os setores de alta tecnologia), em contraponto à baixa 

incerteza associada aos processos de trabalho tradicionais, estruturados pela apropriação 

em larga escala do fenômeno burocrático e/ou sob o molde taylorista-fordista (por 

exemplos, produção em massa e autarquias públicas). A incerteza é, pois, o principal fator 

de mutação das estruturas organizativas. 

A origem dessa escola de pensamento administrativo encontra-se nos trabalhos de 

B. F. SKINNER (cujo modelo psicológico comportamental de estímulo-resposta serviu de 

paradigma para a relação tipo desafio-resposta observada entre a organização e o ambiente 

onde se insere). No quadro a seguir, sintetizamos as principais contribuições teóricas dos 

expoentes dessa escola. 

Z Vide as posições conflitantes de Chiavenato (op. cit., p. 558), que nega a existência de uma relação causal, 
e de Donaldson (op. cit., p. 119), que defende a sua existência. 
3 Op. cit., p. 107. 
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CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

Pesquisas históricas sobre como "a estrutura organizacional das 
grandes empresas americanas foi sendo gradativamente determinada 
pela sua estratégia mercadológica" ~. Para demonstrar esta vinculação entre 
estraté~úa e estrutura., ele estabelece uma seqüência de quatro etapas 
historicamente visíveis pelas quais as empresas americanas passaram: 
(a) acumulacão de recursos (após a Guerra da Sl!cessão e vinculada à 
expansão nos meios de transportes, estruturação dos mercados de capitais e 
ampliação das operações produtivas e de comercialização), (b) racionalização 
no uso desses recursos (integração verticaL burocratização, planejamento, 
controle e coordenação, todos adotados em função do porte e da escala 
produtiva crescentes das empresas), (c) continuação do crescimento 
(diversificação em busca de mercados não-saturados. o que motivou a adoção 
de funções de natureza flexível, como Pesquisa e Desenvolvimento de novos 
produtos) e (d) racionalização do uso dos recursos em expansão 
(adoção de estratégias mercadológicas que contemplavam a 
descentralização de operações, a departamentalização, centralização de 
contro les Qerenciais. etc.). 

Pesquisas com diversas indústrias modernas na região do Sudeste de Essex 
(Inglaterra), cujos resultados levaram-na a concluir sobre a vinculação 
entre a tecnoloQia e a estrutura social e onranizacionaL prinCÍpio já 
estabelecido (mas não empiricamente verificado) por Thorstein VEBLEN 
("T eoria da Empresa Industrial'·. de 1904) 5. Com base nos resultados de tais 
pesquisas, ela estabelece um gradiente de variação contínua de sistemas 
produtivos de acordo com a seguinte subdivisão 6: 
Sistemas de Producão Unitária e Qor Qeguenos Lotes: ; 

Representados pela produção de unidades por encomenda. protótipos. ~ , 
grandes equipamentos e pequenos lotes para clientes (exemplos: indústria 
naval, construção civil. produção de óculos. móveis exclusivos. cristais 
decorados. etc.). A custornização desses processos produz um alto grau 
de incerteza, favorecendo um ambiente tecnológico relativamente 
flexível e. por conseqüência, um desenho organizacional com pouca 
hierarquização e burocratização das tarefas. trabalho em células 
multifuncionais. elevado grau de participação nas decisões. etc. 
Sistemas de Producão Qor Grandes Lotes e em \lassa: 
Representados pela produção de Grandes Lotes. Grandes Lotes em Linha 
de MontaQem e em Massa (exemplos: automó\"eis. eletrodomésticos. - . 
materiais de construcão. alimentos industriais. etc.). Tratando-se de processo~ 
orientados a uma Qama vasta de clientes. exü!e um alto Qrau de - --
padronização dos produtos. reduzindo o Qrau de incerteza e favorecendo 
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a burocratização, rotinização das tarefas, hierarquia funcional, amplificação 
do controle, etc. 
Sistemas de Producão por Processo: 
Representados pela produção intemútente em empresas multifuncionais 
e flu;xo contínuo (exemplos: gases industriais, produtos químicos, etc.). 
A tecnologia produtiva, aqui, demanda urna estrutura alongada, pois exige 
menos trabalhadores diretos e mais pessoal técnico-administrativo, 
propiciando, por exemplo, agestão de comitês para cada linha, etc. 

3- BURNS e ST ALKER Sociólogos industriais, trabalharam com tipologização organizaciona~ 
pesquisando vinte indústrias inglesas e, com base nas análises dos 

Tavistock Institute impactos do ambiente externo sobre suas práticas gerenciais, 
formularam urna tipologia que permitisse cobrir as gritantes variações 

Inglaterra, 1961 verificadas em dois grupos bem distintos: 

4- LA WRENCE e 
LORSCH 

EUA,1967 

-; Bertero, op. cit., p.135. 
8 Chiavenato, op. cit., p. 577. 

Onmnizacões Mecanísticas: caracterizadas pela presença de uma estrutura 
tecnoburocrática, centralização decisória, hierarquização rígida, 
verticalização, controles rígidos, ênfase em normas e procedimentos e 
unilateralidade / formalização comunicativa. Este desenho organizacional 
responde a um contexto ambiental estável e com alto grau de previsibilidade. 
Organizacões Orgânicas: caracterizadas pela presença de uma estrutura 
flexivel e adaptativa cargos em permanente mudança, descentralização 
decisória, hierarquia com menos níveis e mais flexivel, horizontalização, 
ênfase nos princípios da boa convivência, maior amplitude de comando 
das supervisões intermediárias e comunicações informais e multilaterais. 
Este modelo, por sua vez, já responde melhor a um contexto ambiental 
marcado pela instabilidade e mutabilidade. 

Em relação às pesquisas desses dois autores - das quais de fato derivou 
a denominação "Teoria da Contingência" -, estas abrangeram dez 
empresas agrupadas em três diferentes meios empresariais: plásticos, 
alimentos empacotados e recipientes e objetivaram identificar os fatores de 
atuação eficiente de urna organização em um dado contexto tecnológico, 
de mercado e ambiental em geral. Concluíram que os obstáculos primordiais 
ao alcance dessa meta são os problemas de DIFERENCIAÇÃO e 
INTEGRA.ÇÃO, conceitos originados em Érnile DlJRKHEIM 7. 

O fenômeno da diferenciação refere-se à "divisão da organização em 
subsistemas ou departamentos. cada qual desempenhando uma tarefa 
especializada em um contexto ambiental também especializado" 8. 

Cada subsistema (produção, vendas, marketing, finanças, RH. etc.) tende 
a reagir ao ambiente específico no qual realiza sua tarefa (nos casos de 
vendas e marketin2. ao se2mento de mercado. no caso de P & D. ao 
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ambiente científico, etc.), e não ao ambiente geral no qual a organização 
está inserida. O conjunto dessas reações isoladas produz, ao longo do tempo, 
rearranjos estruturais na organização - as diferenciações -, conforme os 
objetivos específicos (orientação para o produto ou para os subprodutos 
departamentais), o tempo (longo prazo ou curto prazo), os padrões de 
relação interpessoais (tarefas ou harmonia de convívio) e o grau de 
formalização da estrutura (elevado ou bai.xo). Assim, numa organização 
que sofre uma menor diferenciação ao longo do tempo, percebe-se sua 
tendência a ser orientada para os subprodutos, para o curto prazo, para 
a harmonia interpessoal e para uma elevada formalização estrutural, 
enquanto que, em uma organização impactada por uma maior diferenciação, 
percebe-se sua orientação para o produto final, o longo prazo, as tarefas 
e baixa formalização. 

Já o conceito de integração refere-se "ao processo gerado por pressões 
vindas do ambiente global da organização para alcançar unidade 
de esforços e coordenação entre os vários departamentos 
(ou subsistemas)." 9 Ou seja é o processo oposto à diferenciação 
(visto como uma força atuando de dentro para fora), caracterizado por: 
um sistema formal de coordenação ("frouxo -, na menor integração e 
--intenso'- na maior integração), relacionamento direto entre os subsistemas 
(menor quando há menor integração e maior quando há maior 
integração), hierarquia (pequena quando há menor integração e 
excessiva quando há muita integração), grupos interfuncionais 
(poucos na menor integração e muitos na maior), relações especiais 
interindivíduais (poucas na menor e muitas na maior) e existência de um 
Departamento de Integração (somente nas de elevada integração). 

A CONSULTORIA EM ARQUITETURA ORGANIZACIONAL 

O termo "Arquitetura Organizacional" aparece no liYTO de David NADLER e seus 

colaboradores (1994) designando "a arte de modelar o espaço organizacional para 

satisfazer aspirações e necessidades humanas" 10. Os autores desse liYTO analisam os 

diversos aspectos e aplicações dessa tecnologia de consultoria e constróem um modelo 

teórico-compreensivo calcado nas Visões dos Sistemas Abertos e da Contingência, dispondo 

9 Ibid. p.579 

10 Conceito desenvolvido por Marc GER.."iSTEIN (in NADLER. op. cir .. p. 6) em similaridade ao conceito 
de "arquitetura" dado pelo historiador da arte f. W. JANSON em History ojAr! (19991). 
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os itens primordiais a serem considerados pelo arquiteto organizacional na elaboração de 

seus projetos. O referido modelo 11, por eles denominado de "modelo de congruência", 

assume a fonna de um sistema aberto, independentemente do desenho organizacional 

(burocracia, organização em rede, empresa simples, etc.), apresentando as seguintes 

características: interdependência interna, tendência à homeostase ou equihbrio, 

eqüifinalidade (diferentes configurações do sistema podem levar a um mesmo fim), 

adaptabilidade (a sobrevivência é garantida mediante o seu dinamismo face às mudanças 

ambientais), inputs [fatores ambientais (sociedade, governo, mercado, etc.), recursos 

(capital, pessoas, tecnologia, infonnações, etc.) e história (padrões passados de ações, 

normas, fases de desenvolvimento, etc.)], capacidade de transfonnacão, outputs [o(s) 

produto (s) criado (s) pela organização] e feedbacks. 

o processo de transfonnação do modelo consiste na interação de quatro 

componentes estruturais: o fluxo de trabalho (englobando seus aspectos técnicos e lógica 

interna), o pessoal (seja na administração ou na operação), a organização formal (hierarquia, 

estrutura funcional, normas, procedimentos, políticas, etc.) e a organização informal 

(cultura, canais de poder, padrões de comportamento externados, etc.). O modelo baseia-se 

na hipótese da congruência de todas as combinações possíveis entre esses quatro 

componentes do processo de transfonnação (pessoal/trabalho, pessoal / organização 

formal, trabalho / organização informal, etc.), ou seja, "o grau em que as necessidades, 

demandas, metas e estruturas de um componente são coerentes com as necessidades, 

demandas, metas e estruturas de outro componente" 12. Quanto mais congruente for o 

modelo, maior será a eficiência do projeto organizacional em atender aos seus objetivos 

estratégicos. O consultor que desejar trabalhar como arquiteto organizacional deverá, pois, 

observar as implicações resultantes desse modelo, quais sejam: 

Organizações são sistemas sociais abertos (interagem com o meio), dinâmicos e adaptativos. 

11 Ver a representação gráfica do modelo na página 43 do livro de Nadler. 
12 Ibid, p. 39. 
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1- Não há um desenho organizacional universalmente válido para todas as possíveis 

configurações ambientais (políticas, jurídicas, econômicas, demográficas, culturais, 

tecnológicas, etc.). 

2- ° projeto organizacional deve ser prático (atender às necessidades do cliente), flexível 

(dependendo de variáveis contingenciais tais como a estratégia, o ambiente, o 

tamanho, etc., o projeto arquitetônico poderá se aproximar mais da burocracia ou 

mais de uma organização matricial, por exemplo) e inovador (projetar, quando 

possível e apropriado, técnicas e processos de vanguarda, antecipando as tendências 

futuras). 

3- Ante as implicações anteriores, o consultor deve apresentar o seguinte perfil : 

• saber integrar e dirigir equipes multiespecialistas, capazes de projetar todos 

os quatro componentes antes referidos tanto em nível de empresa, unidade 

descentralizada ou estação de trabalho; 

• conhecer em profundidade as diferentes funções gerenCiaIS (RH, 

rnarketing, finanças, operações, etc.) e suas interações, além de 

acompanhar razoavelmente a dinâmica das tecnologias colaterais 

(psicologia aplicada, Tecnologia da Informação, modelos de precificação 

de ativos, etc.) e suas implicações organizacionais. 

• Desenvolver uma visão abrangente do mundo e da realidade social,o que 

exige uma sólida e vasta formação intelectual. 
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IMPLANTANDO A QUALIDADE TOTAL 

Arthur Elias Kari Quental 

INTRODUÇÃO 

Um programa de Gestão pela Qualidade Total, qualquer que seja a organização, tem 

como objetivo melhorar a qualidade dos produtos e serviços fornecidos ao cliente. Deste 

modo, o conceito de Qualidade Total não deve ser considerado uma solução simples e 

improvisada para um determinado momento. 

Aquele que acreditar que Qualidade Total não passa de um modismo, cuidado; este 

conceito não se aplica da noite para o dia, não pode ser adquirido como um produto pronto 

de prateleira ou escolhida através de catálogos. 

Por ser uma filosofia, o processo de Gestão pela Qualidade Total deve, 

obrigatoriamente, envolver e contar com o envolvimento e comprometimento de TODOS. 

Onde se lê TODOS, entenda-se do presidente ao faxineiro da empresa. 

A Gestão pela Qualidade Total, por si só, não salvará financeiramente uma empresa 

mas, poderá garantir um grande sucesso se for bem absorvida e compreendida por todos. 

Mas afinal, o que é Gestão pela Qualidade Total? Qualidade total é um estilo de 

liderança que objetiva auxiliar uma empresa a buscar a máxima qualidade na criação dos 

seus serviços e produtos. Este estilo busca a criação de um ambiente onde todos tenham o 

mesmo objetivo: produzir bens e serviços que tenham sua qualidade em constante processo 

evolutivo. 
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Analogamente, poderemos comparar a implantação de um programa de Gestão 

Qualidade Total com o cultivo de qualquer hortifruti que conhecemos e que temos acesso 

diariamente. Para que sua plantação (agora, voltado ao lado agrícola) tenha sucesso, 

algumas premissas básicas devem ser consideradas: 

• Deve haver bom solo para plantação 

• Clima favorável para o cultivo 

• Seleção de boas sementes 

• Possuir maquinário apropriado 

• Ter um bom sistema de irrigação. 

QUER IMPLANTAR E CULTIVAR A QUALIDADE TOTAL EM SUA EMPRESA? 

Siga os seguintes passos: 

1 - Preparando o terreno para a implantação: 

Para implantação de um bom programa de Gestão pela Qualidade Total é muito 

importante que o solo (chão de fábrica) esteja muito bem preparado. Para que isto 

aconteça, alguns cuidados devem ser considerados: 

• Garanta que todo o solo recebeu e reconhece o tipo de cultura (filosofia) que 

será implantada, mas cuidado, pois, disseminar a informação não significa 

espalhar cartazes, distribuir camisetas com propaganda, fazer campanhas 

temporárias e etc. 

• Certifique-se de que as culturas cultivadas anteriormente não contaminaram ou 

deixaram resíduos indesejados para o novo cultivo. Caso tenha ocorrido, regue 

com valores que extermine as anteriores e fortaleça a futura. 
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• Somente inicie o plantio após garantir que o solo está receptivo e que você não 

terá nenhuma surpresa desagradável e inesperada. 

2 - Escolha um bom sistema de irrigação: 

• Garanta que o seu sistema de irrigação (comunicação) atingirá toda a sua área a 

ser cultivada e que atingirá todos os níveis desejados. 

• Uso um sistema de irrigação que seja padronizado afim de garantir que todos 

receberão as informações de maneira simultânea e uniforme, ou seja, não pode 

haver distorções 

3 - Selecione as melhores sementes: 

• O processo de Gestão pela Qualidade Total deve ser contínuo e visar ao crescimento, 

sendo assim, selecione as sementes (pessoas) que certamente crescerão junto com a 

empresa, desenvolverão bons frutos (resultados) e conceberão outras sementes iguais ou 

melhores do que ela. 

• Não se esqueça que, à medida que as sementes crescem, elas se tornam mais valiosas e 

passam a merecer atenção especial (boa remuneração) 

• Jamais impeça, ou crie obstáculos, para que uma semente possa crescer 

• De a máxima liberdade para que as boas sementes gerem bons frutos 

• De liberdade à criatividade e inovação 
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4 - Escolha os elemento que serão adicionados a água para adubar (enriquecer) o 

solo: 

• Muita MOTN AÇÃO 

• Treinamento sempre que necessário 

• Empowerment e orientação sobre o que é delegação 

• Desenvolvimento de equipe 

• Exercício de Cidadania 

5 - Misture tudo com muito cuidado e harmonia: 

• Lembre-se, Gestão pela Qualidade Total não cresce (aparece) do dia para a noite 

• É um processo que exige tempo e dedicação 

• Deve ser observado todos os dias e deve estar preparado para possíveis tempestades. 

6 - Selecione e contrate um ótimo gestor para cuidar (gerenciar) da plantação, 

garantindo que: 

• Ele não esquecerá de nenhum ingrediente 

• Não irá exagerar na dose 

• Ele possua conhecimento no assunto e boas ferramentas 
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• Garantirá a participação de todos 

• Buscará patrocínio para o desenvolvimento contínuo da cultura 

Se, realmente você acertar em todos os passos, o resultado não poderá ser diferente: 

você colherá um PRODUTO com QUALIDADE TOTAL. 

CONCLUSÃO 

o texto apresentado busca, de forma clara e descontraída, mostrar que o processo de 

implantação de uma filosofia nova dentro de uma organização, qualquer que seja o seu 

segmento, é um processo novo, pouco conhecido de forma correta e que deve ser tratado 

com atenção. 

A Gestão pela Qualidade Total por si só, não garante lucros crescentes e tão pouco, 

sucesso financeiro, mas é, sem dúvida, um grande diferencial competitivo para uma 

organização. Vale lembrar que se a Gestão pela Qualidade Total não garante o sucesso, é 

certo que custo da NÃO QUALIDADE já levou muita empresa ao fracasso (falência 

mesmo). 

No cenário globalizado, a busca pela redução dos custos é inegável, porém, isto de 

nada valerá se o seu produto não possuir qualidade desejada por consumidores cada dia 

mais exigentes. 

Hoje, com o consumidor mais esclarecido, a busca por qualidade esta em primeiro 

plano, seguido por garantia e preço, ou seja, não basta ter um processo enxuto e 

extremamente eficiente, o grande desafio é fazer com que a qualidade cresça alinhada aos 

demais fatores competitivos. 
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Aos que acreditam que um processo de mudança de conceito e quebra de 

paradigmas é algo fácil de se implantar, sugiro que não gastem dinheiro e nem energia na 

tentativa de gerir apenas com os princípios de Qualidade Total, pois o maior desafio é o de 

quebrar velhas barreiras e superar os velhos e novos desafios. "Faça as coisas certas logo da 

primeira vez" (Slack, 1990, p. 515). 
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Uma definição que ajuda pela sua simplicidade a quem deseja entender e utilizar a 

abordagem da Gestão pela Qualidade Total poderia ser: qualidade é um valor intrínseco do 

comprometimento. É, adicionalmente, a característica essencial de um processo, um serviço 

ou um produto, cuja finalidade primeira é a satisfação do cliente. Por exemplo: qualidade 

significa escrever, com clareza e objetividade, um texto que deixe o leitor satisfeito com o 

resultado. Para o texto apresentar um resultado efetivo, certamente deverá ser coerente e 

lógico. 

o conceito de qualidade estava inicialmente associado ao cumprimento rigoroso das 

especificações. Com o tempo, observou-se que isto não era o bastante. Uma organização, 

por exemplo, poderia ter senso de arrumação, de ordenação, de limpeza, de asseio e de 

auto-disciplina, sendo, portanto, eficiente. Logo ficou comprovado que estes fatores não 

eram suficientes para garantir um resultado efetivo. 

Com a percepção de que o estado ótimo de eficiência e eficácia dependia da 

satisfação do cliente com o produto, o conceito de qualidade evoluiu. O conceito de 

satisfação do cliente também evoluiu, sendo estendida essa preocupação para todas as 

organizações envolvidas com as atividades de uma dada organização. Assim, qualidade 

passou a ser um compromisso da organização com toda a sociedade. Hoje, uma empresa 

que adota o desmatamento, que polui ou destrói a natureza e não assume um compromisso 

social, não tem qualidade intrínseca, porque não se compromete com os valores da 

sociedade. Se o leitor desejar pode, neste momento, associar qualidade e cidadania. E, isto 

quer dizer que o leitor deve fazer reduções culturais ao ter acesso à literatura não brasileira. 

O Brasil tem peculiaridades que o tomam diferente de qualquer outro país neste planeta. 
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Uma organização deve ser modelada considerando a qualidade como um 

compromisso a ser assumido, inclusive, na sua missão. A gestão pela qualidade total 

implica numa busca constante de eficiência, eficácia e efetividade de resultados, o que 

representa, como vimos anteriormente, não apenas conformidade às especificações. 

Quando, e se isso acontecer, a organização não precisará de certificações como as da série 

ISO 9000 ou das certificações das recentes normas da série 14000, que trata do meio

ambiente. A fidelidade do cliente é o melhor certificado de qualidade. Além do 

compromisso, é fundamental comprovar conhecimento do assunto, ou seja, competência. 

Vamos ficar num exemplo comum aos estudantes em nível de graduação ou pós

graduação: a sala de aula e numa matéria cujo conteúdo seja o ensino de ... qualidade. 

Tentaremos, portanto, falar sobre a qualidade no desenvolvimento de aulas, como um 

argumento que comprove que qualidade pu.;r:a qualidade. E competência pode resultar de 

compromIsso. 

Vamos imaginar que a matéria sobre qualidade é obrigatória para um determinado 

curso. O fato de ser obrigatória pode passar a impressão de uma atividade desinteressante e 

pesada para o aluno. Mas aí entra a chamada ... qualidade. 

O professor coloca-se, em sala, como um condutor estratégico das etapas do curso. 

Com a devida elegância, o professor trata o aluno como um cliente muito especial. Ainda 

que o participante curso escorregue, o sorriso de apoio ergue e anima o aluno. Isto é 

qualidade e pode ser considerado, sem dúvida alguma, respeito ao cliente. 

A qualidade de sua postura abre espaço para a qualidade dos alunos. O 

comprometimento dos alunos e sua preocupação em apresentar um produto capaz de 

satisfazer os critérios de julgamento do professor motivam o melhor esforço de cada um. 

Assim, qualidade atrai compromisso de qualidade. 
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o resultado acaba sendo surpreendente: alunos maduros, ou alunos mais jovens 

apresentam, com ou sem nervosismo, o produto de suas pesquisas e de seus estudos. A 

qualidade está na responsabilidade com que os alunos enfrentam a tarefa. A qualidade está 

no prazer com que respondem ao desafio. A qualidade está na aceitação da critica 

construtiva e na intervenção apropriada do colega ou do professor. O mesmo deve 

acontecer nas organizações. 

Uma organização que adota a gestão pela qualidade total compromete-se a 

demonstrar essa mesma qualidade por toda a organização, inclusive, e sobretudo, com 

relação aos seus clientes externos e internos. Considerado sob esse aspecto, funcionários 

satisfeitos e com suas necessidades atendidas multiplicarão a qualidade em todas as 

atividades de sua competência. 

Qualidade é isso. Quem recebe um tratamento justo e adequado, faz o esforço 

possível para corresponder no mesmo sentido, seja na escola, em seu ambiente estritamente 

social ou na organização. Clientes satisfeitos e com seus desejos e necessidades atendidos, 

tornam-se fiéis e reproduzem o mesmo tratamento de qualidade e compromisso. 

Estendendo a questão da qualidade não só para a educação nas instituições 

particulares de graduação e pós-graduação, mas, também, para a educação pública, vemos 

nessa função do Estado, numa simples exemplificação um baixo compromISSO com o 

cliente-aluno, cidadão, ainda que adolescente ou pré-adolescente. 

O governo, por melO do Ministério de Educação, determina as políticas 

educacionais de todo o país, estrutura o sistema, distribui as verbas do orçamento e prepara 

planejamentos e programas a serem executados. Na teoria, a educação brasileira é 

estruturada por modelos de sucesso. A publicidade do governo divulga ações excepcionais. 

Não há, no entanto, os resultados positivos desejados. Muitos alegam que o aluno é pouco 

interessado e o professor é descomprometido. Parece simples. 
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Entretanto, em nenhum momento da história de nosso país, houve um diagnóstico 

das reais necessidades da população nessa área que encarem o aluno como um cliente 

privilegiado a ser atendido em suas necessidades fundamentais. 

A questão da qualidade, ou da falta de qualidade, é tema constante de debates e de 

estudos técnicos e acadêmicos. Por mais que os índices de repetência e evasão representem 

um sinal de atraso para o país, as ações continuam com pouco efetividade, na medida em 

que ignoram os clientes, os alunos. 

Educação de qualidade não é fácil, no contexto nacional. Mas também não é 

impossível. Se houvesse, de fato, compromisso com a sociedade e com o aluno, os 

governos saberiam tomar ainda mais efetivas as suas ações. Falta, com toda certeza, 

comprometimento com parcela significativa dos atores sociais envolvidos na execução dos 

programas. O corpo docente dos vários graus do ensino não pode ser remunerado como se 

dele fosse exigido apenas saber ler e escrever. A exigência de saber ler e escrever é 

requisito fundamental em cargos que, nem sempre exigem algum discernimento. O leitor, 

certamente, encontrará cargos apenas com a exigência de saber ler, escrever e mais as 

quatro operações, com remuneração superior a quase todo o corpo docente da educação 

básica. 

Não falta competência no melO político, técnico ou acadêmico. Falta vontade 

política de conduzir com competência a abordagem da Gestão pela Qualidade Total. E a 

abordagem da qualidade total exige, por definição, aplicação de seus postulados a cem por 

cento dos envolvidos em seus programas. 

Indo de um ponto a outro, mas ainda na questão da qualidade. Seria a Educação à 

Distância a solução dos tantos excluídos? As aulas de cidadania e ética, tão bem produzidas 

por canais de televisão, estão conseguindo reverter o quadro de repetência, evasão e 

analfabetismo? Não se pode desconhecer a qualidade destes programas, mas tal qualidade é 

dirigida a que público? A Internet chegou trazendo uma colaboração para o mundo 
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acadêmico, cujos efeitos estão sendo estudados, projetados e alguns de seus efeitos já em 

processo de profunda análise. 

As transformações de toda sorte que irão ocorrer já no início do Século 21, vão 

trazer um novo horizonte para os países como o Brasil. Estamos no ponto de mutação e os 

novos paradigmas sociais já desenham uma estrutura política diferente. No Brasil, em dez 

anos, o ensino e a prática da qualidade, passaram da mera aplicação da tecnologia 

importada para uma visão que inclui, obrigatoriamente, a questão da cidadania. Como 

dissemos anteriormente cidadania não é um item obrigatório na literatura importada que 

trata da gestão pela qualidade total. E ainda que fosse, o brasil tem demandas específicas e 

sobre elas temos de trabalhar com seriedade e competência, é claro. 

Gestão pela Qualidade Total não é apenas mais uma abordagem gerencial ou do 

repertório de nossos consultores organizacionais. É uma excelente oportunidade na busca 

da transformação ampla das nossas organizações. 

* professor-titular da EBAP-FGV 

** mestranda do Mestrado em Administração Pública da EBAP-FGV 
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Pr02ramas de Qualidade e Cidadania 

Emanuel Edwan de Lima 

Todas as organizações que querem sobreviver hoje em dia estão em uma luta 

constante à procura da excelência, ou seja, procurando as melhores práticas que as levem a 

alcançarem lugar de destaque dentro do cenário onde estão inseridas. 

Com constante preocupação com a concorrência, principalmente por não saber onde 

está o seu concorrente, ou quando podem surgir novas tecnologias que as levem a 

recomeçar tudo de novo, as organizações buscam modelos, técnicas, estilos e até gurus de 

gestão e de produtividade. 

Há muito a qualidade dos produtos deixou de ser um diferencial passando a ser um 

requisito básico. Nos dias de hoje ter excelente qualidade e preço baixo nos produtos não 

impede que o consumidor saia à procura de outro ingrediente, de alguma coisa a mais. 

Muitas vezes o consumidor procura identificação com a marca. Outras vezes, produtos que 

sejam ecologicamente corretos, outras vezes ainda, somente compram de empresas "amigas 

da criança". Para alguns produtos já se toma indispensável o selo de conformidade. Enfim, 

a excelência tem que ser perseguida pelas organizações em todos os níveis e em todas suas 

atividades. 

As organizações estão cientes de que ter um sistema de qualidade reconhecido por 

organismos certificadores já não é suficiente, pois para o consumidor o selo de certificação 

garante somente que a empresa atenda aos requisitos mínimos especificados para que tenha 

um sistema de qualidade de acordo com uma norma. Porém, não garante que os produtos 

fabricados por ela tenham a qualidade que o mesmo deseja, ou como se diz no meio 
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acadêmico: "um sistema de qualidade certificado garante que se você faz um produto ruim, 

tem uma grande chance de fazer produtos ruins de uma mesma maneira". 

Então onde está a saída? Algumas empresas já perceberam que o grande diferencial, 

o que pode ser a garantia do sucesso ou fracasso das mesmas está dentro delas, ou sej a, é o 

seu recurso humano. O que faz a diferença são as pessoas da organização, afinal são elas 

que interagem com os clientes, que projetam, fabricam e entregam os produtos ou serviços. 

Por mais alta que seja a tecnologia, por mais automatizada que seja a empresa, sempre terá 

o dedo de alguém para apertar algum botão. 

Diante disto cabe às organizações buscar formas de utilizar o máximo do potencial 

de seus colaboradores. Uma das ferramentas mais utilizadas pelas empresas são os 

Programas de Qualidade. 

Os Programas de Qualidade surgIram como o diferencial para que as empresas 

começassem a buscar os caminhos da excelência, visto que os mesmos surgiram antes do 

enfoque mais humano das relações organizacionais. A maioria dos programas de qualidade 

surgiram no Japão e foram americanizados, ou na América e foram "niponizados". Hoje 

temos no Brasil inúmeros autores dos mais diversos tipos de teorias ou programas baseados 

nas técnicas japonesas, e um outro tanto de consultores que têm a receita pronta para 

qualquer tipo de problema para empresas que estejam buscando melhorias de produtividade 

ou formas de melhor explorar seus talentos. 

Desde que os produtos japoneses começaram a ser sinônimo de qualidade e alta 

tecnologia os olhos viraram-se para o oriente e a grande assertiva era que se eles podiam 

fazer produtos com qualidade, nós também poderíamos. Muitas empresas brasileiras 

enviavam grupos de estudos ao Japão para verificar como era a administração da qualidade, 

como eram seus processos, a fim de trazer técnicas para implantação nas nossas indústrias. 

Foi quando começou a febre dos Círculos de Controle da Qualidade, Controle Estatístico do 

Processo e outras formas de produção japonesas. 
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Demorou anos até descobrirmos que muitas das coisas que funcionavam no Japão 

não necessariamente funcionariam nos cenários das indústrias brasileiras. Pois, ao mesmo 

tempo em que os japoneses utilizavam o Controle Estatístico do Processo e outros métodos 

estatísticos para reduzir os postos de inspeção, eles continuavam dependendo da repetição 

exata de operações dos trabalhadores e das máquinas. Esta repetição está completamente 

enraizada na cultura japonesa, onde a tradição da disciplina é aprendida desde a inf'ancia, o 

que realmente não ocorre no Brasil. Em nosso país a indisciplina começa no espaço 

público, no trato das coisas comuns por parte do Estado. Um outro ponto muitas vezes 

esquecido é o fato de que aproximadamente 80% dos trabalhadores japoneses possuem o 

nível médio, e os nossos números não chegam a 20%. Então como se ensinar moda, 

variância ou desvio padrão para pessoas que muitas vezes somente sabem somar? Não 

estamos querendo dizer que os controles e a forma de trabalho adotados pelas indústrias 

japonesas não possam funcionar em nossas indústrias, porém não podemos importar 

completamente a tecnologia de processos e implanta-la aqui tal qual é lá. O que se defende 

é que seja feita uma "tropicalização" destes métodos. Se as empresas brasileiras realmente 

estiverem preocupadas com a qualidade, estas devem procurar outras formas de implantar a 

essência da ferramenta e não a metodologia simplesmente. Devemos buscar sempre 

métodos que sejam potencializadores da criatividade dos nossos colaboradores, pois este é 

um dos maiores diferenciais do nosso povo. 

A empresa não pode agir como um sistema fechado onde o colaborador entre, faça 

um trabalho em um ambiente de primeiro mundo, usando as melhores ferramentas 

mecânicas e técnicas e, após o expediente retorne à realidade, onde os carnês o esperam. 

Muitas das ferramentas que funcionam nos países desenvolvidos são implantadas sem se 

preocupar, por exemplo, com quanto ganha o trabalhador, pois nestas empresas a diferença 

entre o menor e maior salário não é superior a oito vezes. Ele tem suas necessidades básicas 

atendidas e conta com sistemas públicos que realmente funcionam. É certo que problemas 

também existem nestes tipos de ambientes, porém o que se está comparando são as 

condições de vida e cidadania entre brasileiros e outros países mais desenvolvidos com 

relação a um ambiente de qualidade. 
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Poder-se-ia afirmar, então, que não é viável a implantação de programas de 

qualidade no estilo japonês, por exemplo, nas empresas brasileiras. Mas esta afirmativa 

pode não ser verdadeira, pois encontramos muitas empresas que empregam estes tipos de 

técnicas e estão obtendo vantagens competitivas. 

o que devemos investigar é exatamente o que existe além dos programas de 

qualidade nestas empresas. Se examinarmos isoladamente o programa de qualidade 

veremos que o mesmo é totalmente aplicável em qualquer empresa, porém deve-se buscar 

as outras ferramentas como, por exemplo, examinar como é a participação nos resultados 

que os colaboradores recebem, quais são as ações sociais desta organização, ou quais os 

beneficios que o empregado e seus dependentes usufruem. 

Estes tipos de ações, muitas vezes até com resultados de dificil mensuração, é 

exatamente a mola mestra para que se consigam implantar programas e metodologias que 

funcionam. A empresa tem que agir além dos seus próprios limites fronteiriços, lembrar que 

seu colaborador tem necessidades muitas vezes não atendidas pelo Estado e pelo espaço 

público, e então procurar soluções, interagir com o meio no qual está inserida e, ao mesmo 

tempo, influenciar e receber influências do meio. 

Um exemplo da miopia que muitas vezes se apodera das empresas são os programas 

de sugestões, onde existem relatos de empresas que achavam que o colaborador deveria 

expor suas idéias para melhorias de produtividade e lucratividade e receber como 

recompensa somente o agradecimento pela contribuição, sem participar de nenhuma 

percentagem pela economia conseguida. Este tipo de recompensa deve funcionar bem em 

locais onde as diferenças salariais não são relevantes, porém para a nossa realidade o 

colaborador prefere algo que encha também seu bolso, além de seu ego. 

Não existem fórmulas mágicas que possam ser enumeradas, nem receitas prontas 

para que as empresas implantem seus programas de qualidade e façam com que eles 

funcionem efetivamente. O que se deve ter em mente é o contexto onde a organização está 
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inserida e o meio onde seus colaboradores vivem. Necessário se faz pesquisar quais sãos os 

pontos onde os espaços da vida formam lacunas e procurar formas de amenizar estas 

incongruências. Porém, o que todas as empresas têm que fazer primeiro é transformar seus 

colaboradores em cidadãos, é despertar neles o senso crítico e até mesmo ensinar meios de 

como possam lutar por seus direitos e interagir com sua comunidade. Desta forma, os 

programas de qualidade podem ser implantados apresentando resultados muitos maiores 

que os modelos adotados. 
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EMPOWERMENT 

Efraino Menezes 

INTRODUÇÃO 

Até hoje, no ritual cristão, quando da ordenação seja de pastores, sacerdotes, 

presbíteros e outras investiduras, segue-se a risca a orientação bíblica da chamada 

imposição das mãos. Com este ato querem as autoridades eclesiásticas declarar que o 

novo líder religioso, seja lá que nome receber está investido de poder para levar em frente 

a sua missão, o seu sacerdócio, assume autoridade para dirigir, resolver, decidir os destinos 

da denominação e, em alguns casos, até pode perdoar pecados e expulsar demônios. 

Obviamente não estamos querendo traçar um paralelo entre o procedimento 

religioso cristão e o significado do empowerment, apenas estou tentando aproximar a idéia 

do que significa estar investido de poder que, aproximadamente é o que se quer dizer com 

o empowerment, porém se no caso religioso o fenômeno ocorre com uma boa dose de 

metempsicose, no caso em questão o procedimento depende de muitos pré-requisitos por 

parte do investido e de uma enorme transformação no contexto da gestão empresarial. 

o que ·se vê por aí ainda é o jeitão ODS- Organizar, Delegar e Supervisionar, já 

bastante participativo (ODS-P) e, em muitos casos, o terrível AUTOCRÁTICO, ODS-A 

bem no estilo Fordista, cercado de Taylorismo, com a função OSM e as técnicas 

específicas, o fluxograma como exemplo e tudo que tem direito para, provável desespero 

de Daniel Quinn Mills, Chris Argyris, Ken Blanchard e outros defensores do empowerment. 

Não que eu seja um descrente na aplicação desse estilo de gestão, somente tenho 

percebido que as rédeas do poder ainda se encontram muito bem seguras por aqueles que as 

detém e que, somente necessidades muito fortes advindas das transformações rápidas e 

marcantes do mundo dos negócios, notadamente por força do grande volume de 
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infonnações e, principalmente pela rapidez com que as decisões precisarão ser tomadas 

quando as oportunidades são percebidas para serem aproveitadas no momento certo e da 

fonna adequada. 

Não se pode mais negar que a visão localizada está calcada na visão do mundo, a 

visão de agora é um pré-resiquisito da visão do futuro, ou seja, o que estamos pensando e 

fazendo agora pode ser o melhor que estamos conseguindo, más o melhor deveremos estar 

fazendo de amanhã em diante enquanto que nossas ações e pensamentos de ontem j á temos 

sérias dúvidas se eram realmente as melhores. É um mundo mutante em alta velocidade. 

A partir da década de 80 (falando de Brasil), mas, efetivamente, a partir de 1990, a 

velocidade com que as decisões passaram a ser tomadas não conseguem suportar uma 

gestão muito estruturada, isto é, com muitos níveis de gestão e supervisão até chegar na 

ponta das necessidades do cliente. Gestão participativa não resolve este engessamento do 

fluxo das decisões ODS-P por ser lenta e cara para um mercado que exige rapidez na 

entrega e preços competitivos. 

UM POUCO SOBRE ODS-P (GERÊNCIA P ARTICIPATIV A) 

Já é sabido que organizar, delegar e supervisionar participativamente, foi um 

avanço sobre o modelo autocrático por pennitir que a fase de organização e delegação 

passasse a ser feita com a participação da equipe de trabalho, em lugar de ser detenninada 

de cima para baixo, como no modelo autocrático. O ODS-P, por ser participativo leva ao 

compromisso de todos os participantes da equipe o que é um bom caminho para se chegar a 

um SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA, que por sua vez pennite se chegar a 

EXCELÊNCIA EMPRESARIAL. 

Dentro deste modelo se desenvolveram importantes componentes da gestão 

empresarial como é o caso do MRP II, KANBAN, GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL 
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e outros importantes conceitos gerenciais que permitiram atender o cliente com produtos de 

boa qualidade e até mesmo com preços muito mais competitivos. 

E surge uma necessidade crucial, antes só era exigido dos níveis mais altos, a 

COMPETÊNCIA. Este componente agora é vital em todos os níveis da estrutura 

gerencial, chefias, lideranças ou seja lá qual for a denominação gradual, embora em escalas 

diferentes mas todos serão exigidos em sua competência. As empresas (notadamente na 

década de 80 no Brasil), sairam à caça de profissionais capacitados ou então em busca de 

instituições capacitadoras para o pessoal de suas equipes. De lá para cá nunca tantos cursos 

e tantos livros foram adquiridos e utilizados para capacitar pessoas para que estas pessoas 

se tornassem competentes. 

ENTENDENDO O QUE SEJA COMPETÊNCIA 

Confesso que a melhor explanação sobre o conceito de competência que tomei 

conhecimento durante a minha vivência profissional eu devo ao Prof. Rogério Valle, em 

seu resumo de aula de GESTÃO DE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA - Introdução Geral à 

Gestão da Produção, que passo a reproduzir: 

Capacidade pessoal de interpretação de sinais (verbais ou não), oriundo dos 

mundos físico, subjetivo e social, a partir de um núcleo de regras e elementos ... 

gerado pelos conhecimentos, valores e características de personalidade e situado, 

do ponto de vista cognitivo, num nível mais profundo do que os das oco"ências 

empíricas cotidianas. 

Uma vez que se entendeu o que seja competência, como estamos tratando de um 

assunto organizacional, basta agora restringir o significado, tornando-o utilitarista para 

podermos enquadrá-lo no tema do empowerment. 
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As empresas contavam com anos para conceber, desenvolver, produzir e colocar no 

mercado um certo produto, hoje conta com alguns meses e, mesmo assim, encontram um 

produto concorrente. A competição explícita levou as organizações a encarar a figura da 

COMPETITNIDADE e esta, até no nome, parece que soa como dependente da 

COMPETÊNCIA. 

O que acontecia antes é que havia lugar para um entendimento sobre competência 

das organizações, como se a competência fosse de um SISTEMA, e não das pessoas, 

embora não conheça um estudo nem uma corroboração sobre essa minha colocação, a 

impressão que se tinha era a de razão (conhecimento) organizacional, sistêmica, como se a 

empresa fosse um ser dotado de razão, quando, na verdade, só os elementos da equipe 

empresarial é que têm este privilégio de serem dotados de razão e, essa razão dos elementos 

que compõem a equipe empresarial é que, sistematicamente (em forma de um sistema), 

produz a razão organizacional 

ODS-P - É DIFERENTE DE EMPOWERMENT? 

Cada vez que surge um conceito novo surge também os anti e os anti-anti, além dos 

que não conseguem enxergar a diferença, até que se forma a polêmica em torno do novo. 

Muitas vezes não se chega a parte alguma, em outras o novo não valia tanto a pena e se 

esgota antes de se efetivar como alguma coisa. Aquela maldita premissa de que ... as coisas 

novas não eram boas e as boas não eram novas .... Não acredito que este seja o caso. Há 

realmente um componente diferencial importante quando se fale em EMPOWERMENT. 

Na ODS-P nós temos uma hierarquia tradicional, existe a figura da missão como 

uma proposta global, embora as pessoas participem das metas, o acompanhamento é feito 

através de uma supervisão, quando se avalia esta é feita através de um comitê, as pessoas 

agem dentro do estabelecido, embora com sua própria participação, há um limite para sua 

atuação dentro da missão, supervisionado pela hierarquia. No ODS nós temos: Organizar, 

Delegar e Supervisionar. 
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PRÉ REQUISITOS PARA O EMPOWERMENT 

Primeiramente é bom ter em conta de que se trata de um estilo, modelo, técnica, ou 

seja lá como se queira chamar, para se desenvolver e levar a cabo a proposta de um 

negócio, que como todos no campo das empresa está centrado no mercado. É mais um 

enquadramento utilitarista para se atingir um propósito desse setor, ou seja, você não está 

fazendo isto porque é bonzinho, altruísta, amigo, nem santo, nem bonito. É mais uma 

proposta que pode tomar o ambiente gerencial melhor, mais ágil, mais produtivo, mais 

lucrativo e, possivelmente mais humano, sociável, justo e mais livre (se é que se pode 

conseguir tudo isto). 

a) Competência e experiência. 

b) Possuir as informações necessárias. 

c) Recompensa adequada. 

d) Ter conhecimento da missão. 

e) Tolerância a erros. 

Este é um assunto complicado porque pode se imaginar uma pontinha de 

irresponsabilidade delegada, o que seria absurdo. Se pudermos identificar algumas 

situações em que os erros possam ser admitidos, poderemos entender melhor do que se trata 

este pré requisito. 

Mas vejamos o quadro do livro do Daniel Quinn Mills sobre tolerância à erros: 

Quando um erro é permitido 
· Quando não é parte de um padrão 
· Quando aprendemos com ele 
· Quando acontece na busca das metas 
· Quando está dentro do seu escopo de autoridade 
· Quando é consistente com a lei e os princípios da empresa 
· Quando os procedimentos adequados forem utilizados 
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Resta saber se a sua organização concorda com esta configuração do fato em que 

ocorreu um erro, uma falha, algo não deu certo, não saiu como se esperava. Cada 

organização pode elaborar a sua justificação de tal forma que não se abra a idéia de 

empowerment à liberdade para cometer erros mas que, também, não castre a autonomia 

necessária para o empowerment. É um ponto complicado. 

CONSIDERAÇÃO FINAL 

Sobre a técnica de implementação do empowerment, cada assessoria recomenda um 

leque de providências e seqüência de passos para conseguir atingir o objetivo. Esta parte e 

meramente metodológica e não vejo grandes dificuldades no método mas sim na 

viabilização racional deste sentimento, pois não se trata simplesmente de uma forma 

diferente de se realizar a missão organizacional é uma maneira nova das pessoas sentirem a 

organização em torno de si e a si mesmos dentro do contexto organizacional. 

Há que se refletir maIS sobre a coerência entre os objetivos organizacionais e 

pessoais daqueles que fazem a organização. Não pode haver convivência entre uma 

pretensão de empowerment enquanto na outra via se realiza sucessivos downsizing minando 

a confiança dos escalões mais abaixo. Da mesma forma não se pode cada vez mais 

empoderar as equipes sem uma partição eqüitativa dos resultados (a recompensa), o 

ambiente para o empowerment não pode ser negativo e positivo ao mesmo tempo. O 

fundamento principal para empowerment é a confiança entre os componentes da equipe e 

desta para a organização. 

Acredito que estamos diante de um modelo de gestão extremamente importante, 

principalmente nestes novos tempos das organizações enxutas, ágeis e competitivas, onde o 

capital intelectual toma lugar de preponderância no valor das organizações. Existem 

caminhos para vencer nestes novos tempos e o empowerment é um deles. 
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BENCHMARKING, COM OUEM ? 

Eraldo Boechat 

Numa estrada tortuosa e cheia de pedras caminhava o Zé. Tentando se desvencilhar 

dos buracos, tomando cuidado para não escorregar nas pedras que havia no caminho e 

com muita pressa de chegar a algum lugar. Onde? Disseram a ele que se permanecesse 

naquela estrada chegaria a um lugar muito próspero, onde as pessoas trabalham satisfeitas e 

não existem as pressões do trabalho nas organizações. Onde os chefes são cooperativos 

com os empregados e as pessoas se interagem de uma forma ampla e aberta de tal forma 

que não há, sequer, o conhecimento da palavra estresse. 

O que não disseram ao Zé é que seria dificil chegar a esse lugar na velocidade da 

ansiedade dele e que, por mais que corresse, os cuidados teriam que ser redobrados. Ainda 

que, quanto mais veloz, mais riscos ele teria em cair e se machucar. 

Estava tão afoito que nem prestava atenção na beleza da paisagem. Seu foco eram a 

estrada, os buracos, as pedras, as dificuldades. Não havia prazer, percepção do exterior. 

Não havia mensuração das variações externas ao ambiente onde se encontrava. Ele não 

conseguia ver nada além que a estrada e suas dificuldades. 

Há muito que se conhecer nas nossas organizações. Como sistemas quase que 

exclusivamente voltados para fora, às vezes, nos deixamos levar pela preocupação externa 

e nos esquecemos do que temos que ter em mente nossos negócios como um todo. 

Depois de muito andar, muito se machucar e perder um tempo enorme em quase 

nada palpável, ele chegou a um encontro de estradas. Um senhor, sisudo, barbas brancas, e 

de aparente sabedoria descansava ao pé de uma árvore. Indagado pelo Zé, ele responde que 

o local que estava a procura ficava a poucos quilômetros dali. Surpreso o Zé pergunta o 

porquê de tanta tranqüilidade. Qual não foi a surpresa da resposta em que o senhor lhe 



33 

explica que pelo caminho onde o Zé havia passado havia vários atalhos, ou outros 

pequenos caminhos menos dificeis de passar. Que o Zé não precisava ter caminhado de 

forma tão dificil e dura, e que mesmo com toda a ansiedade ainda daria para descansar um 

pouco, caso necessitasse. 

Muito se fala em comparações com o mercado, com outros modelos, mas nem 

sempre nos espelhamos na excelência do processo. Ser benchmarking para ser o melhor, 

para fazer melhor, para ser o espelho, tornar-se o alvo em vez de perseguí-Io. 

o Zé não estava preocupado com os meios apenas em seguir regras preestabelecidas 

por alguém que indicou ser aquela forma a melhor para chegar ao seu objetivo. Ele se 

esqueceu de olhar em volta, de questionar, de procurar outros métodos, outros caminhos. 

Aquele senhor fez melhor do que ele porque se preocupou em olhar as alternativas, ou seja, 

fez melhor que o Zé. Se a sombra fosse a única no trecho aquela vaga teria sido 

conquistada pelo senhor e não pelo Zé, que afoito se concentrou nos paradigmas 

conhecidos. 

É. .. esta deveria ser a nossa meta a cada dia. Lembrarmos que a cada momento 

existe alguém, em algum lugar, fazendo diferente para conquistar nossa posição no 

mercado, nosso lugar dentro da empresa, tentando se superar para nos superar. É uma luta 

constante. A cada passo percebe-se que há mais um passo a ser dado, mais uma milha a 

caminhar. Desafiar o desafio. Voar mais alto .. 

Pois é, é nesta filosofia que nos concentramos, buscando a melhoria do nosso 

"melhor". Na verdade quebrando um paradigma que o melhor ainda não é o melhor, mas 

apenas um referencial momentâneo para mostrar que, naquele momento, somente naquele 

momento, fizemos algo que pudemos considerar melhor. É um movimento contínuo onde a 

realimentação do sistema é positiva, gerando outputs melhores a cada ciclo, levando-se ao 

input do sistema uma informação positiva para se somar à anterior e produzir um resultado 

ainda maior que o output anterior. 

"'UaTEeA dA"'D RENft1QOE -,,;.~ 
~il"":I~r''l BUIIUII ............ 
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Um conceito quase que virtual, neste mundo já globalizado e digitalizado. Onde não 

se fala nas digitais como nas mãos dos trabalhadores das fábricas, mas a informação que 

trafega à velocidade da luz dos bits e bytes nos cabos de comunicação, fibras óticas, nas 

transações aéreas coordenadas dos satélites, invadindo países, transpondo fronteiras. 

Entrando em locais onde jamais o homem sonhou chegar, um espaço desconhecido 

desbravado pelos sinais informais das informações nas antenas receptoras. 

Visto de uma forma mais ampla, os sistemas se abriram de tal forma que já não dá 

mais para pensar no Seu Zé da esquina vendendo componentes ou mesmo levando o seu 

pão até sua casa, porque o Seu Y oshi, faz o mesmo serviço, num tempo menor, com 

melhor eficiência, e com menor preço, claro, se voce quiser comprar dele direto lá da 

Coréia, seja de que maneira for, talvez pela Internet, por telefone. Quem sabe ? Não 

existem mais fronteiras, nem impossíveis. Os paradigmas estão, constantemente, sendo 

quebrados e novos processos desafiados a cada minuto. Se seu negócio não vai bem, 

preocupe-se. Há alguém do outro lado do mundo percebendo o que voce faz e já pensando 

em fazer melhor só para ganhar seu quinhão no seu próprio quintal. 

Benchmarking pode ser um instrumento fantástico de competição mas não o faça de 

maneira generalizada. Observe os critérios e, principalmente, o que se vai medir. Não 

confunda "alhos" com "bugalhos". As empresas cometem erros fatais quando querem se 

medir por quaisquer parâmetros objetivando uma melhoria. Cuidado. Você pode estar 

assinando sua sentença de morte. Procure observar o todo, e, então, especifique. Uma 

chave de fenda e uma philips são chaves para parafusos, mas não servem em qualquer 

parafuso. Têm aplicação própria e devida. Não se prenda a pequenos itens na sua medida 

porque no global seu resultado pode estar completamente fora do padrão. 

Não faça benchmarking com os perdedores. Procure resultados consistentes, dentro 

de sua área de atuação e dentro do nicho específico de sua competitividade. Em nossa 

experiência temos mostrado que resultados comparados podem ser extremamente 

interessantes para estimular os empregados a serem criativos, por exemplo. Mostrar-lhes 
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que alguém faz algo melhor que eles é, muitas vezes, um impulsionador exponencial para 

atingimento de bons resultados. 

Benchmarking apenas como medição pode não ser a melhor ferramenta. Procure dar 

atenção aos fatores que compõem o resultado, separe o que melhor explica o seu resultado 

e se preocupe na adequação dos mesmos através de sua equipe com um bom motivador 

como o empowerment. 

Ando sempre preocupado com os critérios que seguimos para a consecução dos 

nossos objetivos. Vejo, a cada momento, que novas técnicas e novas ferramentas surgem 

para nos ajudar e, por desconhecimento ou por pressa, não nos concentramos no que elas 

têm de melhor. 

Imagine que voce está comparando uma Ferrari com uma Ducati. São dois veículos 

excepcionais. Ora, onde reside, então, a diferença? Não é simples? Qual o problema? 

Um carro espetacular e uma moto maravilhosa. Como se poderia comparar duas coisas 

completamente diferentes, diria? 

Na verdade podemos compará-las pelo critério do desejo, da excitação, da beleza, 

talvez do desempenho. E o que isso tem a ver com benchmarking ? Tudo, claro. É nesse 

ponto que eu quero lhe prender para aguçar a curiosidade na comparação de resultados. 

Apesar de termos objetos diferentes podemos, separá-los por categoria, por exemplo, e 

pesquisar o que melhor nos interessa. 

Imagine que você seja um fabricante de carburadores, ou injetores de combustível. 

Que talo desempenho dos dois veículos em condições adversas? Quem responde melhor e 

por quê ? Observe que o benchmarking poderia ser usado para se pesquisar quem é o 

melhor fabricante da determinada peça, qual deles têm o melhor equipamento para 

produção, etc. 
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o que quero deixar claro, são as condições que medimos nosso negócio. Não se 

prenda, apenas, ao global. Procure observar o que voce faz melhor que o outro, concentre

se nisso e, a partir daí, voce poderá descobrir que sua empresa é competitiva e que há muito 

mercado para voce desenvolver seu negócio, tomá-lo melhor que os outros, mais eficiente. 

Talvez voce não seja o melhor fabricante de automóveis ou motocicletas, mas poderá ser o 

melhor fabricante de carburadores ou bicos injetores do mercado e superar os outros, 

deixando-os para trás na corrida ao desenvolvimento. 

Há um outro fator que se deve levar em conta : a obsolescência. Um cuidado 

meticuloso em medições deve levar, como forma primordial de medida, a capacidade que 

seu produto tem de manter-se no mercado e gerar crescimento em vendas pelas possíveis 

aplicações que ele pode assumir. 

Num mercado globalizado concentre suas atenções naquilo que voce pode superar

se a cada momento e naquilo que, realmente, voce sabe fazer, como mencionamos. É 

importante a sobrevivência mas, sem dúvida, manter-se no mercado requer mais do que 

medidas alternativas. Comparando-se o tempo todo você acaba perdendo a visibilidade de 

si mesmo. Lembre-se do Zé que não olhava para os lados e não se preocupava com 

alternativas, quando ele poderia ter escolhido mecanismos melhores para sua caminhada, 

alterar o compasso das pernas, sofrer menos. 

Os consultores são, nesses momento, importantes ajudantes nas questões de miopia 

empresarial. São mecanismos de salvaguarda que auxiliam sobremaneira na visibilidade do 

processo e na aplicação de alternativas inteligentes. Eles estão fora de sua empresa 

observando como voce caminha. Qual a forma, na visão externa, que seria mais adequada 

para conduzi-lo melhor, chegar mais rápido, com menor esforço. Enfim, alguém que 

aparece no melO da estrada e lhe mostra o que voce está cansado de olhar mas não 

consegue ver. 
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Veja quantas possibilidades há com o benchmarking... ele não é, apenas, uma 

ferramenta a mais, mas pode ser a sua chance de ser o melhor e ter o melhor mercado, mais 

um paradigma a ser quebrado. Quero lembrar algo que me reportou ao passado ao escrever 

esta nota. 

Quando era menino e montava meus carrinhos de competição para correr nas ruas 

de chão no bairro onde morava, a todo momento estávamos preocupados com recursos que 

poderiam ser usados para alcançar velocidades ainda maiores. Usávamos aqueles 

rolamentos que são rejeitados nas oficinas de automóveis como roda dos carros de madeira. 

V árias técnicas eram usadas: carros baixos, rodas grandes, volantes por baixo da madeira 

para que pudéssemos ficar deitados no carro e, assim, ter melhor aerodinâmica. 

o interessante eram os métodos que usávamos. Muitas vezes abolimos a 

lubrificação com óleo nos rolamentos, lavando-os com solventes, e usando água como 

meio de limpeza, apenas para que a areia da rua não entrasse no rolamento e o gastasse 

mais rápido, e isso, dava mais velocidade. 

Uma quebra de paradigma que diz que os rolamentos devem ser lubrificados com 

óleo, mas que, para aquela aplicação não era eficiente. Talvez um exemplo simples demais 

para remetê-lo às organizações, mas fácil compreensão para entendermos o quão 

importante é questionarmos os processos que temos dentro de nossas empresas. O quanto 

determinadas ferramentas que fracassaram anteriormente podem nos dar sucessos 

garantidos se bem aplicadas. O contexto é tão importante quanto o detalhe. Benchmarking 

com quem? 
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AROUITETURA ORGANIZACIONAL: 

UM FATOR DE SUCESSO DAS ORGANIZAÇÕES DO FUTURO 

INTRODUÇÃO 

João Carlos Paiva da Silva 

" A única certeza imutável é a da mudança" 
provérbio japonês 

É notória as transformações que estão ocorrendo no âmbito das organizações frente 

à natureza diversa dos negócios. Essas mudanças, são perfeitamente visíveis, tanto a nível 

nacional quanto internacional, pois estamos vivenciando, nos últimos anos, grande número 

de fusões e aquisições, mostrando as tendências de configurações empresariais que devem 

prevalecer nas companhias do mundo inteiro, face a grande pressão competitiva que vem se 

desenvolvendo e que deverá ainda permanecer pelos próximos 10 ou 20 anos. Vê-se pois, 

que no mundo empresarial a tônica predominante é mudança. Diante deste cenário, 

podemos entender o que diz um dos maiores especialistas em marketing, Regis McKenna, 

"as empresas precisam começar a operar em tempo real" e, nesse ponto destaca-se de 

forma primordial o planejamento e o desenvolvimento da arquitetura organizacional que 

possibilitará às empresas procederem a adequação das suas estruturas às novidades 

emergentes de mercado, de tecnologia da informação, sejam quais forem, de onde vêm e 

que tipos de risco poderão trazer. 

A busca de vantagem competitiva, neste cenário de crescente turbulência 

internacional, na qual estão inseridas as organizações, especialmente as empresas brasileiras 

que não estando preparadas, foram submetidas com a recente abertura do mercado 

brasileiro a pressões competitivas violentas no ambiente de negócios, que fizeram inúmeras 
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delas fracassarem, outras perderem mercado, e outras abraçarem parcerias para poderem 

sobreviver. 

É neste sentido que insere-se a grande importância das consultorias organizacionais 

que munidas de conceitos, aplicações e arquétipos da arquitetura organizacional 

preconizada por David Nadler, tenham condições de dimensionar, redimensionar e pensar 

as organizações com uma visão arquitetônica futurista de modo que, através de novos e 

arrojados desenhos organizacionais, dêem condições de desenvolvimento de novas 

estratégias e de se adaptarem rapidamente às novas realidades de mercado. Essa velocidade 

de ação presente nos tempos atuais, certamente, levará as empresas a descobrirem os 

espaços necessários para aumentarem a sua eficiência e a sua eficácia. 

Ver e pensar as organizações sobre o prisma da arquitetura organizacional é obter 

traçados arquitetônicos que permitam a máxima integração e a harmonização de todos os 

componentes da organização, sejam pessoas, ambientes internos e externos, mercados, 

valores, cultura organizacional, estrutura formal e informal, etc., e prepará-las para os novos 

desafios que exigem cada vez mais a melhoria contínua de produtos e serviços, nesta 

acirrada disputa por posição. 

Com base na visão. desenvolvida e apresentada por David Nadler no livro 

Arquitetura Organizacional: a chave para a mudança empresarial. entende-se claramente 

que a arquitetura organizacional é uma forma de se pensar e olhar as organizações que vem 

gradativamente tornando-se imprescindível na edificação e reconstrução das empresas e 

constitui-se em uma lupa de trabalho que dá uma visão geral ampliada do desenho atual 

permitindo a projeção dos novos desenhos que darão as configurações das futuras empresas. 

SINAIS E DESAFIOS DA ARQUITETURA ORGANIZACIONAL 

No cenário contemporâneo afigura-se, de maneira acentuada, a necessidade maior de 

integração das empresas, expressa através de joint-ventures, alianças, fusões, aquisições, 
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etc. Neste contexto, podemos dizer que os novos desenhos organizacionais deverão 

continuar seguindo os fundamentos que levam em consideração o ambiente existencial da 

empresa e a sua estratégia de ação, como pontos de partida para a sua elaboração, 

entretanto, com focos direcionados à percepção imediata de sinais que antes não poderiam 

ser detectados e que não se dava importância, principalmente os inerentes aos mercados de 

consumo e aos negócios propriamente dito. Percepções que possibilitarão às empresas 

descobrirem modelos criativos que lhes permitirão acompanhar a acentuada velocidade das 

mudanças que causam muitas vezes distorções nos formatos das empresas, isto significa, 

estar aberto para, em certos casos, fazer as mesmas coisas, mas, de forma diferente. 

Seguindo os preceitos de que a eficiência está associada às características das 

empresas de adequação aos ambientes, destacamos que a "integração" e a "diferenciação" 

são aspectos relevantes, que devem ser bem observados na modelagem dos projetos 

arquitetônicos organizacionais, pois unidades de uma mesma organização operando em 

ambientes diferentes apresentam também caracteristicas diferentes e necessitarão de 

desenhos apropriados. Ademais, estes pontos geralmente impactam no desenvolvimento das 

organizações, pois encerram questões fundamentais na forma dos projetos organizacionais 

e no gerenciamento propriamente dito. Dentro deste ponto de vista, o projeto organizacional 

deve contemplar desde a estratégia de negócios da empresa, a localização geográfica do 

empreendimento, mercados-alvos, processos e unidade de produção, recursos humanos, 

etc., até fatores que indiretamente possam afetar a estrutura da organização. 

Considerando que a arquitetura fisica é a arte de projetar e construir habitações de 

modo a proporcionar uma condição de vida melhor para os seres humanos, atendendo as 

suas necessidade e aspirações, a arquitetura organizacional tem em seu escopo, o desafio de 

projetar e construir organizações futuristas com desenhos organizacionais flexíveis e 

adaptativos, que permitam tanto em circunstâncias estáveis quanto instáveis, terem 

condições de alcançarem desempenho eficaz e praticarem melhorias contínuas. A 

capacidade de adaptação incessante frente às reais condições mercadológicas existentes e 

que se projetam para o futuro, consiste em fator que estará cada vez mais presente e 
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envolvida nos novos desenhos organizacionais e, neste aspecto, faz-se necessário o 

mapeamento de todos os pontos fortes e fracos do empreendimento organizacional. 

Sinais evidentes, tais como - a abertura de mercados, a expansão da tecnologia da 

informação, a concorrência global, a oferta crescente de capital, a liberação de vários 

setores, o aparecimento de novos mercados - demonstram que as mudanças são inevitáveis 

e irreversíveis e portanto, exigem que as organizações façam uso das suas competências 

técnicas, sociais e subjetivas, e estejam bem formatadas com desenhos arquitetônicos 

organizacionais que possibilitem a leitura e a percepção imediata de sinais, os mais diversos 

e estranhos possíveis, que mostrem as alterações que poderão impactar em seus negócios e 

em seus objetivos estratégicos. Isto quer dizer que, as empresas de sucesso deverão ter um 

radar organizacional sensível em condições de detectar sinais que avisem com antecedência 

a necessidade de adoção de medidas cabíveis que permitam escolher rapidamente um 

desenho arquitetônico apropriado a estratégia a ser aplicada. Isto derruba a forma clássica 

de aplicação de um único desenho organizacional. 

Sendo assim, visto a velocidade com que vêm ocorrendo as mudanças e os avanços 

tecnológicos da informação, é importante destacar que o fator tempo continuará a ter um 

caráter decisivo e fundamental nos negócios das organizações. Logo a necessidade do uso 

de desenhos organizacionais previamente elaborados poderá, em determinados casos, 

ocupar o lugar de traçados organizacionais que antes se adequavam às necessidades 

específicas. 

Vale destacar portanto, que no campo de incertezas, onde as organizações estão 

operando, a única certeza é mudar para enfrentar as mutações ambientais. É mister portanto, 

antecipar-se à mudança e adaptar-se a ela. No linguajar formal e informal de empresas bem 

sucedidas, os vocábulos "mudar" e "mudança", são fatores de sucesso alcançado quando 

bem definidos e aplicados pela arquitetura organizacional. Neste contexto, as mudanças 

sejam quais forem, internas ou externas, são enfoques imprescindíveis ao desenvolvimento 

e planejamento da arquitetura organizacional do futuro e, palavras de ordem como 
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"flexibilidade ", "inovação" e "competitividade" serão sempre levados em consideração na 

elaboração dos novos desenhos das organizações. 

Em síntese, visualizamos a arquitetura organizacional como um fator chave de 

sucesso das organizações do futuro e, atuando em uma dimensão coerente e inovadora, 

possibilitará a afinação perfeita dos instrumentos de trabalho das empresas, auxiliando-as a 

tocá-los de maneira harmônica e equilibrada e deixando-os preparados para sob uma boa 

regência (gestão), tocarem qualquer música a qualquer momento. Isto mudará 

significativamente a forma de gestão das empresas. Os desenhos organizacionais do futuro 

deverão estar incorporados obrigatoriamente às mudanças. 
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ORGANIZAÇÃO COMO SISTEMA ABERTO: 

UMA ABORDAGEM A SER REDISCUTIDA 

Jorge de Souza Bispo 

INTRODUÇÃO 

o real posicionamento da Administração como ciência ou não, vem sendo 

questionado pelos meios acadêmico e empresarial. Alguns a posicionam como um conjunto 

de teorias aplicadas às organizações e outros a consideram como uma ciência social 

aplicada. O objeto do presente artigo não é o de discutir o mérito desta questão, uma vez 

tratar-se de assunto complexo que necessitaria de uma pesquisa bibliográfica apurada, 

maior aprofundamento nos conceitos envolvidos, maior espaço de tempo para sua 

realização como também uma maior discussão e orientação sobre o tema. 

Deve-se partir do conceito que Administração constitui-se num estudo 

interdisciplinar planejado, cujo objeto são as organizações e que trabalha com a interação 

de duas ou mais pessoas e que suas teorias preocupam-se com as racionalidades e 

alimentam a sustentação do seu objeto para abordar o conceito da organização como 

Sistema Aberto. Neste contexto, organização é conceituada como sistema social 

formalmente organizado que visa alcançar objetivos. 

As teorias da administração, consideradas como de primeira geração, quase sempre 

estudaram a organização através da relação sujeito, considerado o homem, e objeto, a 

organização, e sempre valorizaram e priorizaram este último em detrimento do primeiro. 

A partir desta observação, surgiu no meio acadêmico a preocupação em desenvolver 

uma teoria que pudesse reunir as semelhanças das diversas áreas ou ciências, sob um 
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mesmo prisma, sem deixar de considerar suas diferenças. Foi a partir dessa inquietação que 

um biólogo alemão chamado Ludwig von Bertalanffy desenvolveu a visão sistêmica da 

organização, abordando a idéia de que o todo é maior do que a soma das partes. Nesta 

abordagem, a organização é vista como um conjunto de sub-sistemas e para sobreviver ela 

tem que interagir com o meio ambiente. Daí, veio o modelo do Sistema Aberto, 

considerado como um conjunto de elementos interagindo e em constantes trocas com o 

ambiente, onde as organizações que não interagem com o meio ambiente são vistas numa 

perspectiva utópica de sistemas fechados. Toma-se salutar para o entendimento o conceito 

de Sistema fornecido por Idalberto Chiavenato como sendo "um conjunto de elementos 

dinamicamente interrelacionados, desenvolvendo uma atividade para atingir um ou mais 

objetivos ou propósitos". 

DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL DA ABORDAGEM DE SISTEMAS 
ABERTOS 

No mundo atual o indivíduo passa a maior parte do tempo em que está acordado em 

organizações e ambientes institucionais e toma-se necessário a definição a que grupo ele 

sente pertencer uma vez que a parte central do seu comportamento nestes ambientes e o 

aspecto psicológicos desses grupos têm sido esquecidos. 

Para as organizações serem tratadas como Sistemas Sociais os seus membros, 

aqueles que a fazem, devem ser considerados como parte integrante da transformação do 

processo. Tanto os estudiosos da Psicologia Social, responsáveis pela microabordagem 

psicológica, como os estudiosos da Sociologia, responsáveis pela macroabordagem 

sociológica, têm uma dívida com o estudo aprofundado e possível resolução da participação 

do comportamento humano na organização. 

Os estudiosos Daniel Katz e Robert L. Kahn quando escreveram o livro Psicologia 

Social das Organizações, já alertavam para as fraquezas da Psicologia Social em tratar com 

estrutura e formas organizacionais, embora fosse iminente o seu estudo. Como psicólogos, 
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eles assumiam sua mea culpa no processo por não terem dado a devida atenção ao aspecto 

comportamental do sujeito no processo de interação. 

As primeiras teorias a se preocuparem com o sujeito da relação e que trataram da 

Psicologia Social foram o Behaviorismo, o Freudianismo e a Teoria de Campo, embora 

apresentassem uma visão limitada dos problemas sociais estruturais por orientarem-se de 

maneira excessivamente individual. Todas demonstravam dificuldades para identificar os 

estímulos sociais por não lidar ou lidar de maneira limitada com problemas da organização 

e estrutura. 

É a partir do estudo das teorias socioeconômicas e do modelo desenvolvido por 

Bertalanffy que começou a abrir um campo de estudo e pesquisa procurando a solução ou 

até mesmo o entendimento do dilema da Psicologia Social com relação à estrutura social. 

Dentre os diversos estudos e linhas de pesquisas, a de Talcott Parsons foi a que recebeu 

maior destaque e importância por proporcionar as ferramentas conceituais específicas ao 

delinear, em 1951, os vários subsistemas e suas funções em uma sociedade. Estes conceitos 

foram oriundos da Teoria Funcionalista, desenvolvida nos anos trinta por este mesmo 

sociólogo. Atualmente, grande parte dos conceitos estudados na abordagem da teoria dos 

Sistemas Abertos partem da sua contribuição por enfatizar a relação íntima entre a estrutura 

e o meio que a apoia e por fornecer base crítica para identificar Sistemas Sociais através de 

suas relações com as fontes de energia para a sua manutenção. 

Logo, a convergência dos conceitos desenvolvidos por Bertalanffy e Chiavenato 

permite chegar à conclusão de que um sistema é aberto quando os insumos de energias e 

sua conversão dos produtos em novos insumos de energia consiste em transações entre a 

organização e seu meio ambiente. 

Na visão de Daniel Katz e Robert L. Kahn, as principais características que são 

comuns e que definem todos os Sistemas Abertos são: Importação de Energia, 

Processamento, Exportação de Energia, Ciclos de Eventos, Entropia Negativa, Informação 
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como Insumo/Controle por RetroalimentaçãolProcesso de Codificação, Estado 

EstávellExpansão Dinâmica, Diferenciação e Eqüifinalidade. 

Dentre as características listadas acima, embora todas sejam importantes, Ciclos de 

Eventos é uma das que apresenta uma importância relevante para a abordagem dos Sistemas 

Abertos por demonstrar que o produto exportado para o ambiente supre as fontes de energia 

para a repetição das atividades do ciclo. Esta característica utiliza-se do conceito 

desenvolvido por Allport (1962) onde a estrutura é encontrada em uma série 

interrelacionada de eventos que voltam sobre si mesmos para completar e renovar o ciclo de 

atividades. 

o recebimento da informação como insumo, o controle pela retro alimentação e o 

processo de codificação nos demonstram que os insumos recebidos pela organização podem 

ser também de caráter informativo e proporcionam sinais à estrutura sobre o ambiente e 

sobre o seu próprio funcionamento em relação a ele. Através do processo de codificação, 

utilizado apenas para os processos seletivos de um sistema, os materiais são rejeitados ou 

aceitos e traduzidos para a estrutura e com isso permite ao sistema corrigir seus desvios da 

linha certa. Neste processo de retro alimentação a organização detecta o que não ocorreu de 

acordo o seu planejamento, corrigindo o percurso a seguir. 

Quando se fala sobre a estabilidade do estado e sobre a expansão dinâmica da 

organização procura-se mostrar a necessidade desta em manter seu aspecto organizacional, 

permitindo a ação de forças que restaurem o sistema, tanto quanto possível, ao estado 

anterior, quando quaisquer fatores internos ou externos favoreçam o seu desmoronamento. 

É o deslocamento da organização em direção contrária aos mecanismos reguladores 

que fazem os Sistemas Abertos partirem para a elaboração e diferenciação, substituindo os 

padrões difusos e globais por funções mais especializadas. 
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Nota-se que existem diversas maneiras de fazer a mesma coisa e um sistema pode 

alcançar por uma variedade de caminhos, o mesmo estado final, partindo de diferentes 

condições iniciais. 

CONCLUSÃO 

Considerando o conceito de paradigma como uma forma de se compreender a 

realidade através do uso de padrões ou regras num determinado momento, pode-se 

considerar que, de certa forma, a abordagem dos Sistemas Abertos foi um paradigma para o 

estudo das teorias organizações em decorrências dos ataques sofridos quando do seu 

surgimento por procurar questionar e mostrar a organização como uma estrutura social. 

A partir da concepção teórica desenvolvida por Bertalanffy o enfoque dos Sistemas 

Abertos gerou uma infinidade de conceitos novos para se ter uma visão da organização. 

Pode-se dizer que são princípios gerais de pensamento, complexos, buscando uma maneira 

de compreender o mundo como um todo. Na realidade, deve-se buscar a excelência da 

organização através da utilização dos conceitos das teorias 
. . . 

orgaruzacIOnals e 

administrativas de um processo de organização livre e que atenda à todas as exigências 

decorrentes de sua maior interação com o meio ambiente. Conclui-se que esta maior 

interação estabelece o grau de abertura do sistema, demonstrando o grau em que este é 

receptivo a todos os tipos de insumos. 

Mesmo depois de quatro décadas do surgimento da abordagem de Sistemas Abertos 

não se deve considerá-la como uma teoria pelo fato de não ter sido provada a sua 

racionalidade, trata-se de um arcabouço de conceitos usados para explicar e descrever o 

comportamento de organismos vivos e pode considerá-la uma meta-teoria por encontra-se 

além das teorias administrativas. 
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Com a fmalidade de conceituar a abordagem dos Sistemas Abertos como teoria, é 

imprescindível estudá-la com maior propriedade, uma necessidade de experimentação 

organizacional mais profunda, avaliar os efeitos das diversas alternativas experimentadas e, 

sobretudo, verificar a sua sobrevivência e sustentação ao longo do tempo. 
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CONSULTORES DO PROGRAMA DA QUALIDADE DO GOVERNO 
FEDERAL-OPAP. COMO FOMENTADORES DE GRUPOS 

AUTÔNOMOS 

Roberto Ferretti 

Este artigo procura incitar o leitor e os que manejam o Programa da Qualidade e Participação na 

Administração Pública - QP AP - a interpretar sinais de um modelo avançado de administração - o modelo de 

grupos autônomos. 

INTRODUÇÃO 

A formação do conceito de grupos autônomos tem como origem as experiências 

realizadas pelo Instituto Tavistock, em ''fins da década de 1940" (Nadler, 1993, p. 99), que 

revelaram estar o desempenho do indivíduo atrelado ao grau de paridade entre os sistemas 

(abertos) técnico e social, chamados, posteriormente, de sistemas sócio-técnicos. 

Contrapondo-se à escola clássica de Taylor e à burocracia de Weber, a corrente 

sóció-técnica concluiu que, "quanto mais flexível for a organização do trabalho, melhor 

será a adaptação das pessoas à produção" (Ortsman in Proscursin, 1995, p. 22). 

Desse ponto em diante, a idéia de flexibilidade espalhou-se pelo campo da 

Administração, gerando estudos e propostas caracterizadas pelo afloramento, de modo bem 

visível, das relações informais. 

FORMAÇÃO DE GRUPOS E RESULTANTES 

A partir da harmonia dos sistemas técnico e social e do aumento do grau de 

informalidade presente nas relações de trabalho, possibilitou-se a emersão de um outro 

vetor: a participação das pessoas na administração de suas Artes (Rugiu, 1998, p. 23). Tal 
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fato pennitiu a aglutinação de semelhantes, ou seja, a união de identidades, no que se refere 

a capacidade individual de comportar-se segundo certas perspectivas do mundo. 

Essa união das potencialidades humanas, interdependentes e interativas, constróem, 

de forma rica e criativa, resultados conjuntos e por isso legítimos e transparentes. 

Uma vez juntas, as pessoas vêem, percebem, interpretam e analisam, de forma 

simultânea, as situações, diminuindo os ruídos e a quantidade de comunicações e 

aumentando a eficácia gerencial. 

Esse grupo inovador, catapultado pela sinergia de seus integrantes e estimulado por 

meio de um processo comparativo de desempenho, desenvolve uma saudável competição 

com ele próprio - o grupo de hoje versus o de amanhã -, promovendo aumentos constantes 

do nível de qualidade. 

EQUIPES DE TRABALHO AUTÔNOMAS 

Com base na formação dos grupos, ocorre uma difusão de responsabilidades 

provocada, principalmente, pela iniciativa motivação das equipes em assumir tais 

responsabilidades e não mais pela determinação dos administradores. Há um interesse em 

repartir conhecimentos, em alargar as funções e enriquecer as tarefas. Em contrapartida, 

demanda-se aumento de autonomia, necessário para que as equipes, ''flexivelmente 

ajustadas, administrem, com liberdade, suas relações e processos de trabalho" (Nadler, 

1993, p. 104). 

Quanto mais autônomas, maior será o limite de suas competências, requerendo um 

processo de auto-desenvolvimento, com acentuado valor agregado ao desempenho. Da 

mesma forma, a elasticidade dos conhecimentos gerará maior cooperação entre seus 

membros, aumentando a coesão. 
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A flexibilidade que une as eqUIpes autônomas, dando a forma da estrutura 

organizacional, determinará uma arquitetura pouco rígida, pronta para enfrentar as 

contingências ambientais e incorporar novas tecnologias, tais como gestão pela qualidade 

total, empowerment (transmissão de poder com motivação) e benchmarking (processo de 

avaliação em busca do melhor para ser o melhor). 

A autonomia recebida pelas equipes acarreta um fluxo constante de informações, em 

todos os níveis e em todas as direções e sentidos, indefinindo os limites de crescimento, 

reformulando as competências de seus membros e estimulando desempenhos crescentes. 

Os processos não serão divididos pelas eqUIpes. Essas interligarão suas 

competências, interpenetrarão os limites do conhecimento, sem duplicidade de ação, mas 

com o posicionamento mental comprometido - o problema também é meu" (Proscursin, 

1995, p.74). 

Os projetos inovativos nascem naturalmente, fruto da estrutura basear-se em 

sistemas abertos, do alto grau de integração das equipes e de suas avançadas capacidades de 

buscar a melhoria contínua. 

Os recursos serão dirigidos às equipes e não presas pela tecnoburocracia mecânica 

na alta administração. Esta, por meio de uma nova educação, praticará uma administração 

por envolvimento (das pessoas), substituindo a supervisão por uma condução por valores 

uma vez que o sentido de composição é, agora, orgânico. 

O novo sentido de organização passa pelo entendimento da interpretação da core 

competence - competência vital - , análise da ambiência interna e externa e construção de 

objetivos, metas e estratégias conjuntos. 
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Os líderes modelarão visões (estados futuros) e valores (qualidade, probidade, ética, 

diálogo, participação, compromisso) e estimularão o desenvolvimento pessoal e a auto

aprendizagem. 

A liberdade de criação e o nsco da inovação terão palco, com referenciais 

ecológicos. As mudanças constantes serão bem recebidas, possibilitando os artesãos 

emprestarem mais a sua alma a cada obra de arte. 

As equipes administrarão a organização com base em suas competências permeadas 

pelo sentir e ouvir. A participação será ativa, criativa, inovadora, questionativa e orientada 

para as objetivos, metas e estratégias formuladas conjuntamente. 

o PAPEL DOS CONSULTORES 

Capacitados para captarem no ar e interpretarem sinais positivos e negativos que 

demonstrem a qualidade da gestão, os consultores interno e ad hoc1, ao procederem a 

avaliação da organização, não se prenderão somente aos processos de produção ou de 

prestação dos serviços, mas, também, e principalmente, a preparação e o desenvolvimento 

de equipes autônomas. Nessa investida, procurará o consultor trazer à análise, entre outros 

pontos, os seguintes: 

1) que processos são fundamentais para a organização? 

2) que setores pertencem, formal ou informalmente, a esses processos? 

3) que pessoas atuam nesses setores e quais são as suas perspectivas do mundo? 

4) como são distribuídos os papéis? 

5) como compartilham a informação? 

1 a principal estratégia utilizada no projeto de Educação para a Qualidade é a atuação descentralizada, 
mediante a utilização de uma rede de consultores ad hoc, composta por servidores públicos e colaboradores 
da iniciativa privada, com conhecimentos em GestãO pela Qualidade Total e experiência em implantação de 
programas de modernização e reforma administrativa, que atuam, gratuitamente, como colaboradores junto às 
organizações públicas que aderiram ao QPAP (Ministério do Planejamento, 1999, p. 7). 
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? e 
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confiança) 

7) como tratam os fatores e elementos fora dos setores (internos ou externos à 

organização ). 

Buscará estabelecer relações de formação de grupos (equipes autônomas) -

anteriormente citadas, desenvolvendo competências pessoais e sociais no sentido de 

facilitar a percepção e dos sinais provenientes das relações inter-humanas e do ambiente 

que cerca a organização. 

Alguns sinais positivos 

1) credibilidade da equipe; 

2) competição saudável - ser modelo de referência; 

3) alto nível de colaboração; 

4) metas e papéis bem definidos; 

5) aceitação de desafios; 

6) capacidade de envolver pessoas adequadas; e 

7) execução baseada em planejamento estratégico negociado; 

Alguns sinais negativos 

1) formação de subgrupos destrutivos2; 

2) consensos corporativistas para manter (a falsa) coesão e evitar conflitos internos, 

comprometendo a qualidade, a participação, a criatividade e a inovação; 

3) acomodação; 

2 ajuntamento de pessoas, como sistemas fechados, orientadas para sentidos diversos dos negociados, em 

razão de seus intimos necessitarem impor suas percepções. 
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4) distribuição de papéis por critérios escusos; 

5) sucessão da liderança como meta; e 

6) isolamento por pensar a equipe auto-suficiente 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A postura dos consultores é a de, aos poucos, transformar a burocracia mecânica em 

uma gestão participativa de equipes. Para tal, deve aproveitar as estruturas que o QP AP 

propõe - os Fóruns Estratégicos e os Comitês Gestores - e moldá-las, segundo os conceitos 

de equipes autônomas, como forma de apresentação desse novo paradigma à organização. 

A mensagem final é a de refletir a organização segundo o ambiente em ebulição na 

qual ela está inserida e os impactos internos causados pelas contingências desse ambiente; 

como formada por pessoas de alto poder de contribuição e de criatividade, capazes de 

opinar sobre a missão, os objetivos, as metas, os processos e projetos; como liberta das 

amarras do formalismo exacerbado e da asfixiante hierarquia. 

É preciso que instrumentos como o QP AP, que buscam a transformação da gestão 

pública com base na qualidade e participação, divulguem a proposta de uma administração 

por equipes autônomas e integradas, como sistemas (abertos) sócio-técnicos, com fortes 

relações interpessoais, inter-humanas, informais, automodeladas, flexíveis, criativas, auto

aprendizes e gigantemente participativas; conduzidas por valores e pela ética, capazes de 

desenhar seus próprios processos e projetos, de interpretar a missão e propor objetivos, 

metas e estratégias, em um ambiente dialógico e sem supervisão. 
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A CONSULTORIA E OS CONSULTORES DOGBERTS 

Kleomara Gomes Cerquinho 

Um dia destes lendo um jornal de minha cidade, Manaus, me deparei com urna 

charge do Dilbert em que o cachorro Dogbert estava a meditar o que seria a palavra 

"consultar" e chegou a conclusão, pelo seu entendimento, que é a união das palavras 

"confundir" e "consultar". 

Alguns dias depois, na sala de aula do Mestrado que curso, um colega, admirado do 

mesmo Dogbert, contou outra charge na qual o cachorro afirmava que seria o consultor da 

empresa, e questionado pelo Dilbert do porque não trabalhava na organização, respondeu 

que não seria burro o bastante para trabalhar nela. 

Uma boa parte de consultores que trabalham no mercado de serviços de consultoria, 

pensam deste modo. E triste vermos empresas precisando de melhorias e colegas de 

consultoria chegarem para denegrir a profissão oferecendo trabalhos de péssima qualidade e 

sem preparo algum. Muitos deles pedem altos valores porque sabem que nunca mais 

voltarão a atuar naquela empresa ou estado. E realmente, eles estão aí confundindo e 

insultando os donos de empresa. 

Como identificá-los no meio de tanta gente oferecendo o serviço? Como saber quem 

realmente oferece um trabalho sério? Não é fácil e, na maioria das vezes só se descobre o 

erro quando a Consultoria acabou e não houve nenhum acréscimo na área que foi analisada. 

A melhor forma de se analisar o trabalho de um consultor é o acompanhamento 

direto das atividades que estão sendo executadas, da verificação dos resultados obtidos e do 

porque não se atingiram os objetivos esperados (se não chegou ao resultado esperado). O 

verdadeiro consultor saberá orientar e dirigir as atividades para o desempenho esperado, 
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contudo, aquele que só vê uma oportunidade de receber somas não oferecerá respostas 

contundentes. 

Uma consultoria séria, está baseada em suportes teóricos de administração, sabe que 

pode oferecer trabalhos em pacotes (projetos de consultoria anteriormente formulados que 

são inseridos no contexto da empresa solicitante do serviço) ou artesanais (projetos de 

consultoria formulados no contexto da empresa solicitante do serviço), que podem ser 

especializados (em determinadas áreas de atuação. Ex.: Marketing, Financeiro, Compras 

etc), totais (em todas as especialidades da empresa) e globais (em todas as localidades de 

estrutura organizacional da empresa). É um processo interativo, no qual o consultor se toma 

um agente de mudança externo com a responsabilidade de auxiliar pessoas em suas 

tomadas de decisões, não tendo o controle direto desta situação. 

Vários são os livros que auxiliam na visão do que seja consultoria. Por exemplo, Na 

visão de Herman Holtz, no capítulo um de seu livro, que nos diz o que faz ou deveria fazer 

um consultor, a consultoria não difere em nada de outros serviços especializados. Segundo 

ele, a consultoria é um serviço por encomenda e, deve ser adaptado caso a caso. Orienta o 

consultor nas problemáticas mais comuns, quando deverá fazer exceções, qual a área que 

poderá atuar, em não decidir pelo cliente. Enfim, existem algumas informações sobre 

consultoria e consultores circulando em vários livros do ramo, que podem auxiliar nas 

consultas e trabalhos de uma organização. Um consultor profissional saberá escolher o que 

melhor o auxiliará e o cliente idem. 

Assim, um consultor preCIsa ser bem analisado pela organização que pretende 

contratá-lo, solicitando informações sobre seus serviços anteriores, bem como àqueles que 

o contrataram em trabalhos semelhantes ou de mesma especialidade. 

Mesmo não tendo informações, com já dissemos anteriormente, acompanhar as 

atividades que estão sendo executadas é uma boa medida para saber como anda o trabalho. 
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Este artigo não tem o poder de habilitar pessoas a avaliar um consultor ou uma firma 

de consultoria, apenas tem a intenção de abrir os olhos daqueles que necessitam de uma 

consultoria e por inexperiência podem vir a aceitar, aceitam ou já aceitaram um "consultor 

Dogberto" em sua organização. 

Mesmo porque existem consultores profissionais no mercado que também não 

tiveram êxito em alguns de seus trabalhos e nem por isso são maus naquela área de 

consultoria. Segundo Holtz apenas um pouco de previsão e cautela poderia evitar o fracasso 

daqueles que em grande parte poderiam sobreviver nos primeiros anos de serviço e quem 

sabe mais. Segundo ele, se o consultor sobreviver o primeiro ano de atividades, suas 

chances de permanecer no mercado aumentam consideravelmente. 

Fracassar para o consultor, pode ser a perda de um cliente, mas, para o cliente

empresa é a perda de muito mais que um trabalho. Envolve horas, valores monetários e 

principalmente sociais, isto é, o cliente-empresa não confia mais nos serviços de outros 

consultores. 

Porém, do mesmo modo que um consultor pode estar destruindo o mercado de 

consultoria, existem indivíduos que para mascarar suas atitudes em algumas organizações, 

procuram uma consultoria, mas não querem realmente aquele trabalho. Eles têm interesses 

outros que não a melhoria da organização e buscam consultorias para mostrar ao seu 

público interno e externo que estão fazendo algo para a melhoria, porém minam o trabalho 

do consultor a todo momento, criando sempre uma dificuldade para tomar decisões. 

Surge, também, a figura de alguns funcionários que donos de um poder dentro da 

organização minam o trabalho do consultor para não perder seu bem mais precioso. 

Contudo, ambos não enxergam que suas atitudes, além de onerar a organização pela 

contratação do consultor pode estar direcionando-os para a tão temida entropia. 
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Um consultor profissional, neste momento, tem a chave para o seu sucesso ou 

fracasso informando a organização que as condições para a continuação do trabalho são as 

de redirecionamento destes personagens, em relação a não permitir suas imposições diante 

da consultoria. 

Um caso em particular deve levar o consultor a quebrar o contrato antes do prazo 

acordado: quando o personagem do mau direcionamento das atividades for o dono do 

negócio, porque não há como caminhar num processo de mudança, quando a principal 

autoridade da organização impõe barreiras. 

Assim, os Dogbertos podem ser tanto consultores interessados em ganhar bastante 

dinheiro e não fazer nada, como pode ser alguém de dentro da organização criando barreiras 

para que as soluções sejam encontradas. 

Cabe ao investidor analisar e avaliar estes pontos e cabe aqui uma reflexão: não é 

porque uma organização teve um trabalho de consultoria inválido que todos os outros terão 

o mesmo resultado, afinal, existem no mercado profissionais capazes, os incapazes e os 

que nós fazemos incapazes. 
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Mário de Queiroz Pierre Filho 

INTRODUÇÃO 

Desde o início dos tempos que o homem lida com o tema poder. De um lado os 

poderosos como dominadores (reis, rainhas, tiranos, ditadores ... ) e, de outro lado, os 

dominados, os comandados, os subordinados, os subalternos. A sede pelo poder sempre fez 

parte da história humana e, falar sobre este tema é bastante fácil e recheado de exemplos 

dos mais diversos e variados possíveis. 

Grandes lutas e batalhas de nossa história se deram pela busca incessante e frenética 

da passagem de um povo dominado (subjugado, escravizado e serviçal) a povo dominador. 

Aquele povo que não tem poder e é dominado vive buscando, de maneira quase que 

extrema, passar para o outro lado atingindo, assim, o poder e o domínio do povo que, antes, 

era poderoso e lhe dominava. 

W. W. Norton em seu livro Power: A New Social Analysis que trata das novas 

relações sociais do poder consolida o que foi dito anteriormente quando cita um dito de 

Bertrand Russell: "Dos infinitos desejos do homem, os principais são os desejos de poder e 

de glória ".(NORTON, 1938, p. 11). 

Com as revoluções industriais o poder passou do Estado para as grandes industriais 

que, dentro de seus universos, dominavam as pessoas que ali desenvolviam seus trabalhos. 

Nesse momento o poder passou de um rei, um ditador, um tirano, para os diretores, os 
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gerentes, os chefes e/ou os supervisores, sendo assim, visto de maneira fragmentada entre 

diversas pessoas, e não mais como sendo total e absoluto de uma única pessoa. 

A predominância da Administração Clássica Taylorista na 2'. Revolução Industrial, 

onde o homem econômico que era visto como um executor de tarefas repetitivas e 

enfadonhas e desprovido da possibilidade de pensar, condiciona esse homem a obedecer a 

ordens (sem ter a mínima condição de ponderá-las) e a executar tarefas (sem ter a mínima 

condição de poder mudá-las). 

PRIMEIRA TENTATIVA DE EMPODERAMENTO 

Fazendo um contraponto a Administração Cientifica e, de uma certa forma, tentado 

quebrar seus principais paradigmas, surge no início do século XX uma mulher que, talvez 

pela própria condição de mulher em uma sociedade predominantemente dominada pelos 

homens, tenta nas entrelinhas de sua obra, modificar e explicar melhor as relações de poder 

dentro das organizações sem, contudo, ser entendida e escutada. 

Quando se trata do assunto poder, normalmente existe uma certa rejeição daqueles 

que detém esse poder. Talvez tenha sido por este fato que os estudos de Mary Parker Follett 

foram tão desprezados e de um certo modo esquecidos pela comunidade mundial. Miss 

Follett, que nunca foi uma mulher de negócios, mas sempre presente na comunidade 

industrial através de seus estudos e análises a respeito das relações homem x trabalho, 

apresentou em 1924 pela primeira vez, um estudo que tratava sobre a organização 

industrial, em Boston, numa conferência do Bureau de Administração de Pessoal, podendo 

este estudo ser considerado como a primeira tentativa de introduzir a psicologia na 

administração. Um dos aspectos mais originais de sua concepção foi a "Lei da Situação. 

Para Miss Follett a situação concreta é que governa as ordens a serem dadas e a atenção 

que as pessoas darão a essas ordens. É preciso afastar elementos sllbjetivos, tais como a 

vontade pessoal do chefe, e deixar que a própria situação determine soberanamente o que 
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é certo e o que é errado. A lei da situação produziria a unidade e integração no trabalho: 

"Uma pessoa não deve dar ordens a outra pessoa, mas ambas devem concordar em 

receber ordens da situação "." (LODI, 1971, p. 81). Essa citação retirada do livro A 

história da Administração, de João Bosco Lodi, pode ser considerada como a primeira 

tentativa contemporânea de mostrar que o poder também deve estar na base operacional das 

organizações, pois é essa base que convive diretamente com as situações existentes nas 

produções de bens e serviços e nas relações com os clientes, fornecedores e com a 

comunidade. 

A idéia de descentralização das decisões e, conseqüentemente do poder, também 

nasce com os estudos de Miss Follett, pois foi ela quem primeiro comentou a respeito da 

necessidade de redução da interferência central das decisões nas organizações. "A medida 

que as empresas se organizam, hoje em dia, há cada vez menos possibilidade de 

interferência central, pois a autoridade encontra-se com o chefe de departamento, o perito, 

o motorista de caminhão, quando este decide sobre a ordem das entregas. Conheço um 

homem, numa fábrica, que superintende uma divisão que inclui vários departamentos. 

Contou-me que, em muitos casos, diz ao chefe de departamento, "se me permite faço isso e 

quilo ". Trata-se de uma inversão do método usual, não é?" (LODI, 1971, p. 82). 

Miss Follett tanta explicar que os operários também sabem pensar e decidir sobre a 

melhor maneira de executar suas tarefas. Esse contraponto quebra o paradigma da 

Administração Científica, que vê o homem como um ser essencialmente executor de tarefas 

e sem poder de interferir na melhor maneira de executá-la. Dessa maneira, Miss Follett, 

também, tenta modificar a velha maneira de explicar as hierarquias de posições quando fala 

que, o chefe de departamento que está abaixo do superintendente pode decidir, sem 

interferência do primeiro, a melhor maneira de executar sua tarefa em face de estar mais 

intimamente ligado a situação do seu dia-a-dia. Este fato nos mostra claramente que, 

quanto mais poder de decisão as pessoas tiverem na execução de suas tarefas, melhor esta 

tarefa será executada. 
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Como já foi dito anteriormente, Miss Follet foi pouco entendida e seus estudos 

quase que esquecidos, sendo perdida assim, a primeira oportunidade de se empoderar as 

pessoas e as equipes dentro de uma organização. 

SEGUNDA FASE DO EMPODERAl\1ENTO 

Nos tempos atuais aparece com maIOr ênfase e clareza o conceito de 

empoderamento ou empowerment. Segundo Renato Torquilho, em um estudo sobre 

empowerment contido no Caderno No. 98 - Gestão e Estratégias de Consultoria - da 

Escola Brasileira de Administração Pública - EBAP: "É um conceito de gestão associado 

ao trabalho de Rosabeth Moss Kanter, professora em Harvard Bussiness Review. Segundo 

a autora, as empresas que dão mais poder e autonomia aos seus trabalhadores, são as que 

estão melhor posicionadas para competir a longo prazo ". (TORQUILHO, 1999, p.1 O). 

De Mary Parker Follett até Rosabeth Moss Kanter se passaram várias décadas, e 

outras tentativas de empoderamento foram feitas sem, contudo, terem obtido sucesso. 

Diferente de Miss Follett, Miss Kanter quando lançou seu conceito de empowerment 

estava em uma época onde as contingências mundiais colaboravam de forma decisiva para 

o entendimento e aplicação desse conceito. 

As últimas décadas do século XX foram as que mais mudanças trouxeram para o 

mundo. As empresas tiveram que passar por transformações radicais em todas as suas 

estruturas para se manterem atualizadas e competitivas no mercado. Novas técnicas e 

instrumentos de administração surgiram com o objetivo de diminuir ou eliminar a 

turbulência causada pelas mudanças, das quais podemos citar, dentre outros, o 

Empowerment, o Benchmarking, os Sistemas de Controle Qualidade Total - TQC, os 

Círculos de da série ISSO 9000. 

Na era da comunicação, a sociedade mundial é "bombardeada" de informações por 

todos os lados, as pessoas são mais bem informadas e conscientes de seus direitos e 
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deveres. Esse fato tomou a sociedade, em geral, maIS equipada para a solução de 

problemas. As pessoas começaram a participar das decisões e com isso é notada uma 

sensível melhoria na produtividade das empresas. 

o empowerment pressupõe uma descentralização das decisões, o que dá maIS 

agilidade nas transações das empresas com seus clientes e fornecedores e, para isso ocorrer, 

é necessário investir de poder os colaboradores. 

o ato de dar poder as pessoas até hoj e não é bem entendido por muitos empresários, 

diretores, gerentes, chefes e supervisores, que vêem na decisão a maior fonna de poder, 

sendo dificil para eles entender a necessidade dessa mudança. Eles têm medo de 

descentralizar, pois acham que podem perder o poder sobre as pessoas, rotinas e atividades 

das empresas. Desta fonna fazem uma contraposição ao dito por Fernando Motta, quando 

analisa a descentralização: "Até certo ponto essa capacidade de tomar decisão é atributo 

individual, mas sua tendência é em direção à difusão por toda a organização. de modo que 

a organização com maior capacidade de decisão terá maiores possibilidades de 

sobrevivência e desenvolvimento ". (MOTTA, 1997, p.42). 

A descentralização é um paradigma que, até hoje, enfrenta grande resistência para 

torná-la realidade em algumas grandes corporações. A contingência força as empresas a 

disseminarem o poder pela organização e a falta de descentralização pode levar algumas 

empresas ao fracasso total. 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

o EMPODERAMENTO pode ser visto como um avanço da administração 

participativa, que tem o seu nascer na década de 20 com Miss Follett e chega aos nossos 

dias com os conceitos de Empowerment de Miss Kanter, Mills, Argyris, Galbraith, 

Blanchard e outros. 
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Nas últimas décadas surgiu a idéia de mercado comum transformando o planeta em 

uma aldeia global. Esta nova concepção exige que as estruturas rígidas e pesadas, 

primordialmente Fordistas dos antigos mercados fechados, comecem a ter suas 

configurações modificadas dando origem a outros tipos de estruturas mais flexíveis. Este 

fato incentivou a criação das equipes auto gerenciáveis, das células de produção, das 

estruturas matriciais e das teorias de empowerment, benchmarking e Gestão pela Qualidade 

Total. A contingência do mercado aberto obriga as empresas a repensarem seus processos 

de produção e de relacionamento com seus empregados. O contingenciamento 

mercadológico e as novas necessidades estratégicas obrigaram essas organizações, de 

maneira quase impositória, a implementarem estratégias que visem dar maior flexibilidade, 

agilidade e eficácia aos seus processos produtivos, principalmente no que diz respeito às 

relações com clientes, fornecedores, concorrentes, empregados e a comunidade como um 

todo. 

Mesmo estando em uma época onde o empowerment deixou de ser uma teoria para 

ser uma necessidade, ainda existem grandes resistências a sua aplicação na maioria das 

organizações. Estas resistências tanto vem das pessoas que detem o poder, através do medo 

de perde-lo, assim como, das pessoas que almejam recebe-lo, através do medo de não ter 

competência para tal. 

Além de mostrar que Empowerment não é fácil, este trabalho VIsa, também, 

resgatar a figura de Mary Parker Follett que, a nosso ver, foi a precursora de todos os 

movimentos que visam dar mais poder as bases das organizações, assim como estreitar as 

relações entre a empresa e seus empregados através de um melhor relacionamento humano 

no trabalho. 
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Ricardo Torres Santana 

No contexto atual de globalização da economia, de elevada competitividade, com a 

Internet facilitando o fluxo da informação, as pessoas mais conscientes de sua cidadania e 

desejosos de produtos e serviços personalizados, a idéia de melhoria contínua incentivada 

pela qualidade precisa acontecer de fato, e isso parece estar ligado mais à liberdade, que 

libera mais energia e criatividade dos colaboradores, do que ao controle burocrático e 

hierárquico, inibidor de comportamentos e de atitudes criativas e inovadoras, não 

permitindo o fluxo livre de idéias para melhoria da qualidade. 

Apesar dessa constatação ser unânime entre os autores e estudiosos da qualidade, as 

empresas ainda utilizam técnicas de controle e comando de gestão, como controle 

estatístico do processo, normas da série ISO 9000, e virtualmente todas as ferramentas da 

qualidade (pyzdek, 1999). A busca de níveis elevados de qualidade, produtividade e 

competitividade necessita de uma profunda mudança cultural com envolvimento e 

participação pró-ativa de todos na organização, independentemente de seu papel, num 

ambiente propício à criatividade e inovação. 

O que se viu foi a retirada da palavra controle do vocabulário especializado, tendo 

sido substituída pela gestão pela qualidade total, mas não se conseguiu a liberdade do 

controle, sempre presente nas atividades relacionadas (Pyzdek, 1999). 

Nos Estados Unidos da América, J. M. Juran e Annand Feigenbaum introduziram 

novos conceitos e filosofias, como liderança para a qualidade, tecnologia moderna da 

qualidade, compromisso organizacional e participação da força de trabalho no controle da 

qualidade, incluindo atividades como desenvolvimento, projeto, produção, entrega e 

manuseio dos produtos (Brocka & Brocka, 1994) (Pyzdek, 1999). 
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W. Edwards Derning, por sua vez, ampliou a função qualidade que passou ser 

atributo de todos os níveis organizacionais, relacionados diretamente ou não com o produto 

ou serviço, na gestão pela qualidade total (pyzdek, 1999), mas as ferramentas ainda 

privilegiam o controle. O significativo envolvimento de Deming e sua contribuição para o 

gerenciamento da qualidade no Japão foram reconhecidos pela JUSE (Japan Union 01 

Scientists and Engineers) , que estabeleceu o Prêmio Deming, "o mais honorífico prêmio da 

qualidade atualmente no Japão" (Brocka & Brocka, 1994). 

Os tempos mudaram. Estamos frente a novos desafios, novos mercados. O ciclo de 

vida dos produtos cada vez encurta mais. Entretanto,as análises da qualidade geralmente 

mais usadas continuam as mesmas. As planilhas de controle já têm 70 anos de idade e os 

métodos de Taguchi estão com cerca de 50 (Gunter, 1998 Apud Pyzdek, 1999). 

O interessante é constatar que as idéias introduzidas no início do século XX, a partir 

de Taylor e F ord, em busca da melhor maneira para fazer algo e impor a todos, com 

objetivo de produção em massa, ainda estão presentes nos nossos dias, nas normas da série 

ISO 9000, por exemplo. Só que aqui se requisita a todos na organização para a descoberta 

da melhor maneira de fazer o que tenham para fazer, redigir um procedimento e seguí-lo 

sempre, esquecendo a demanda de situações específicas e individualizadas (Pyzdek, 1999). 

Juran (2000) declara que "o foco hoje deveria estar na liderança da qualidade - ser 

competitivo como o melhor do mercado e atender as exigências de liderança, além de estar 

em conformidade com as normas ISO", mas será que é só isto? 

A revisão das normas da série ISO 9000, neste ano 2000, promete corrigir falhas 

cometidas em alguns requisitos dessas normas, como complicações desnecessárias e foco 

no processo. A sua conformidade com as normas da série ISO 14000, que trata do meio 

ambiente deverão ser mais simples e o passo seguinte passará pela integração das normas 

das séries 9000 e 14000. Ao lado disso, estão proliferando outras normas para setores 

específicos, como as normas QS (Quality Standard) 9000, as normas do setor automotivo, 
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das normas TL 9000 das telecomunicações e as normas AS 9100 do setor aeroespacial, 

todas derivadas da ISO 9000. 

As normas precisam existir, até como um balizador das ações, mas qualidade não é 

um programa de controles, é uma filosofia que também deve procurar dar maior 

flexibilidade à organização, outra característica vital, pois a capacidade de mudar 

rapidamente para acompanhar o mercado altamente competitivo, pode definir quem vai 

permanecer e quem vai sair dele. 

As empresas obtém vantagens comparativas associando sua marca, seus produtos e 

serviços a atitudes e comportamentos pró-ativos para a melhoria contínua da qualidade de 

vida das pessoas tanto no trabalho quanto fora dele. Valorizando as pessoas como ativo 

essencial que elas são. Respeitando e preservando o meio ambiente, assumindo a postura 

pró-ativa de melhorias contínuas e conquista de metas ambientais com desempenho 

ambiental correto, controlando os impactos ambientais das atividades desenvolvidas no seu 

processo, usando racionalmente e conservando os recursos naturais. 

J á se verifica que muitas empresas estão promovendo uma verdadeira revolução nas 

suas relações internas, reduzindo os níveis de gestão, tentando abolir a hierarquia, dando 

maior liberdade de ação aos seus funcionários (Pyzdek, 1999). 

Por outro lado nos últimos anos observamos claramente a grande migração da força 

de trabalho e o grande crescimento do setor de serviços, e esta, seguramente, é a tendência 

das próximas décadas, constituindo-se em outro grande desafio da qualidade nesse início de 

milênio. Setores como o da saúde, educação, segurança e entretenimento precisam cada 

vez mais trabalhar com políticas, metas, novas ferramentas e técnicas da qualidade, 

incentivando todos os seus níveis para melhorar continuamente a sua performance, de modo 

ético, criando e inovando de maneira contínua para a qualidade. 
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Na área da saúde, os primeiro passos já foram dados. O Ministério da Saúde, através 

do seu Departamento de Avaliação de Políticas de Saúde, distribuiu o Manual Brasileiro de 

Acreditação Hospitalar que "propõe a participação voluntária das instituições envolvidas 

com a saúde, estimulando-as a um comportamento saudável de procura da melhoria 

contínua da qualidade". A Associação Paulista de Medicina possui um Programa de 

Controle de Qualidade do Atendimento Médico-Hospitalar no Estado de São Paulo, com 

efetiva participação, sempre espontânea e voluntária, de várias organizações do setor. 

Segue-se, nesses casos, o mesmo paradigma do controle no gerenciamento da 

qualidade, das rotinas escritas para serem seguidas por todos na instituição. As normas 

deveriam ser poucas o suficiente para privilegiar o comportamento ético e competente, com 

livre fluxo de idéias criativas e inovadoras, sem amarras burocratizadas e sem muitos níveis 

hierárquicos. Aqui entendemos competência como nas palavras do professor Rogério Valle: 

"competência é a capacidade de interpretar os diversos sinais, verbais ou não, oriundos dos 

mundos fisico, subjetivo e social", dando um direcionamento para a ação, na busca contínua 

da melhoria pessoal e institucional. 

No serviço público, o modelo de administração centralizada, aliado ao excessivo 

volume de normas e regulamentos que incidem sobre a atividade gerencial, próprio do 

setor, reduz a capacidade de gestão de suas instituições, retirando as possibilidades de ação 

dos gestores e representa uma barreira ao melhor desempenho organizacional para a 

qualidade. Embora uma proposta de uma gestão mais autônoma implique em mudanças nas 

estruturas de poder existentes, repercurtindo sobre os interesses de determinados setores da 

tecnoburocracia dominante. 

Conclui-se que as ferramentas e técnicas de controle, aSSIm como as normas e 

regulamentos escritos não asseguram necessariamente a criatividade e a inovação, na busca 

de melhorias contínuas. Daí outra constatação de que algumas empresas certificadas pela 

série ISO não fabricam produtos com qualidade superior. 
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Com certeza estamos caminhando para convivermos nos próximos anos, com 

organizações bem diferentes daquelas que cresceram no século XX. Menos burocracia e 

hierarquia, gerenciando o conhecimento criativo e inovador, num ambiente propício para o 

livre fluxo de idéias, para a melhoria contínua da qualidade das organizações, dos produtos, 

serviços e da qualidade de vida das pessoas, respeitando e preservando o meio ambiente e 

os seus habitantes. 
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