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AS ORGANIZAÇÕES TAMPOUCO SÃO ILHAS 

Claudia Segadilha Adler 

Há muito se conhece a expressão "o homem (ser humano) não é uma ilha", que se refere 

ao fato de que são seres sociais. O ser humano não só vive em sociedade como precisa das 

relações com o outro que ela lhe proporciona. A sociedade é uma fonte de referência para atos e 

atitudes, modelando comportamentos e, de certa forma, pensamentos. Fazendo um paralelo com 

as organizações, pode-se dizer que elas tampouco são ilhas, pois também são dependentes de suas 

relações sociais e não são isoladas do seu meio. 

Utilizando a abordagem de Sistemas Abertos proposta por Katz e Kahn em seu livro 

"psicologia social das organizações" é possível olhar as organizações como sistemas sociais 

compostos por diversos subsistemas ou como um subsistema do sistema maior que é a sociedade. 

Ou seja, dependendo do foco de análise, a organização é o todo ou apenas parte dele, sendo que, 

na verdade, ela é ambos, não importando o foco que se dê. O fato de se estar analisando apenas 

os subsistemas que a compõem não faz com que ela deixe de ser parte da sociedade e vice-versa. 

O ponto principal desta abordagem é observar que a organização, assim como os sistemas, 

têm um ciclo de importação, transformação e exportação que se repete, caracterizando o padrão 

organizacional. Não se quer dizer com isto que as organizações são iguais a quaisquer sistemas 

abertos, mas que é possível compará-los, obtendo uma análise organizacional cujo foco é o 

conjunto de relações internas que ela compreende e suas relações com o meio. Uma organização 

por si e para si não existe, pois não tem razão de ser, não tem missão e não tem clientes. 

A organização importa energia, materiais e informação do ambiente, transforma esta 

energia e materiais em algum produto característico do sistema, exporta-o para o ambiente e 

renova a energia, os materiais e a informação para o sistema. Este ciclo tem por objetivo importar 

mais energia do que é necessário para que a organização possa produzir algo, de tal forma, que 

não se tenha uma perda constante de energia, o quê levaria à morte da organização, mas que, ao 



4 
contrário, seja possível fazer uma reserva energética para o caso de futuras privações. 

Entretanto, fazer uma reserva energética não é suficiente para assegurar a continuidade de uma 

organização. 

A característica maIS marcante da sociedade atual é o grande e rápido fluxo de 

informações. Por mais reservas que tenha, uma organização, qualquer que seja, não pode arcar 

com o ônus de não contentar o seu mercado por ser obsoleta. Tal obsolescência não se refere às 

novas tecnologias, mas às novas tendências dos consumidores, que precisam ser acompanhadas 

sempre. De acordo com a abordagem dos sistemas abertos, tal acompanhamento é feito através 

do feedback, que é a entrada de informação para o sistema sobre as condições de seu meio 

ambiente, que lhe permite corrigir defeitos de funcionamento e se adequar a mudanças neste 

meio. Tal adaptação constante tem por finalidade dar um equilíbrio dinâmico à organização, 

permitindo que ela sobreviva às constantes mudanças do meio. De certa forma, alcançar este 

equilíbrio seria a utopia, pois permitiria a vida da organização por um tempo indeterminado, ou 

seja, ela poderia ser imortaL 

O feedback permite salientar que a organização é um sistema com dois tipos básicos de 

fronteiras para sua entrada: 

~ Internas~ relacionadas aos subsistemas. É o fluxo de informação interno, que 

permite à organização saber sobre sua própria saúde, sobre o desgaste de 

materiais, o desempenho de seus membros em prol de seus objetivos, as relações 

entre seus subsistemas e o clima organizacional; 

>- Externas~ relacionadas ao meio no qual a organização está inserida. É o fluxo de 

informação vindo de fora, que dá à organização parâmetros sobre seus 

consumidores e concorrentes, permitindo-lhe manter um padrão competitivo no 

mercado. 

Assim sendo, de certa forma, o feedback fornece uma ampla gama de informações a 

serem usadas pela organização em prol de sua adaptação, manutenção e, portanto, sobrevivência. 

Toda essa informação, para ser bem utilizada, precisa de uma infra-estrutura que permita o seu 

fluxo de acordo com a viabilidade de seu aproveitamento. Uma organização é uma rede de 
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informações restrita: ela não pode, nem precisa, abarcar toda a informação que está disponível. 

Na verdade, a comunicação irrestrita gera ruído e ineficiência, pois a informação relevante acaba 

ficando misturada com uma série de outras informações dispensáveis, podendo ser perdida. Além 

disso, é preciso que se tenham canais eficazes de comunicação, para que a informação siga a 

direção adequada e seja utilizada na resolução de problemas ou na implantação de mudança. 

Isto não significa que há um tipo correto e mais eficaz de circuito de comunicação, mas 

que há questões relevantes a serem consideradas ao analisar ou construir um circuito, tais como: 

.,. Quantidade de espaço organizacional compreendido pelo circuito de 

comunicação: o circuito tem um alcance adequado, ou está sobrecarregando ou 

segregando algum (s) sub si stema( s)? 

Ir Extensão em que as mensagens podem ser modificadas após o início do 

processo de comunicação: há distorção, omissão ou criação de informação? 

.." Velocidade e precisão com que o circuito permite que se completem as tarefas 

especificadas: a informação não distorcida está circulando com a rapidez 

necessária pelos canais que dela precisam? 

.,. Bom ajustamento entre o circuito e sua função sistêmica: o circuito atende às 

necessidades da organização? 

Obviamente, de acordo com as especificidades de cada organização, surgirão outras 

questões e alternativas. 

Além disso, é preciso considerar que comunicação ocorre em três direções: 

.,. Para cima ~ dos subordinados para suas chefias; 

-,.. Para baixo~ das chefias para seus subordinados; 

.,. Horizontal~ entre chefias ou entre subordinados. 
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E que em todas estas direções, cabem as questões supramencionadas, pois todas dizem 

respeito, de alguma forma, ao funcionamento da empresa como um todo. A comunicação ocorre 

formalmente, pelos canais oficiais da organização e, informalmente, através de canais 

estabelecidos entre os membros e que não dizem respeito aos estatutos ou regras da organização. 

A ocorrência da primeira é necessária e desejável, pois a comunicação formal fluente e eficaz 

permite a troca de informações indispensável à manutenção da saúde da organização (seu 

equilíbrio). A ocorrência da segunda é inevitável. Isto implica que se deve estar alerta para que a 

comunicação informal não seja fonte de ruídos ou outros problemas, mas que não pode (nem 

deve) ser reprimida, pois é parte da interação humana e não necessariamente traz prejuízos para a 

organização. Pelo contrário, pode ser mais um laço entre seus membros. 

Uma organização é tipicamente composta por pessoas, sendo portanto, afetada pelas 

vicissitudes do ser humano. Para que isto não se tome um complicador, mas inversamente, tome

se uma vantagem, é preciso que a organização seja capaz de usufruir da potencialidade de seus 

membros para aquilo que ela precisa. Ou seja, a organização não ambiciona tomar posse da vida 

de seus membros, utilizar todo o seu potencial humano ou ocupar todo o seu tempo. As pessoas 

são muItifacetadas e possuem vidas com muitos aspectos, que não cabe à organização querer se 

apossar. 

O que uma organização deseja e precisa é que os seus membros desempenhem papéis, 

compatíveis com seus valores e capacidades, e que satisfaçam as necessidades da organização, 

sem monopolizar os seus membros. Isto pode ser entendido considerando que, dentro de uma 

organização, é preciso que se tenha uma redução da variabilidade humana, pois as demandas da 

organização atendidas por um membro são um fator pontual em relação a todo o seu potencial 

humano. Mas tal redução não é necessária em outros aspectos da vida da pessoa. A redução da 

variabilidade necessária dentro das organizações envolve: 

>- Pressões do meio ambiente; 

>- Valores e expectativas compartilhados; e 

>- Imposição de regras. 
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A vida em sociedade também envolve alguma redução da variabilidade humana, 

entretanto, há um espaço muito maior para a singularidade e criatividade, apesar de também ter 

regras. 

o papel organizacional é um padrão formal de comportamento que está de acordo 

com as regras impostas pela organização. Este papel é sancionado e prescrito pelas normas 

organizacionais de acordo com os valores desta, de tal forma que a integração organizacional 

ocorre através da integração destes três fatores: papel, normas e valores. Considerando que as 

organizações são compostas por mais de um membro, é possível afirmar que estes membros são 

interligados, pois todos trabalham no intuito de atingir as metas da organização. As relações entre 

estes membros variam de acordo com os requisitos funcionais do sistema ou da função do 

subsistema em que se situam em relação ao sistema como um todo. Assim sendo, há vários 

conjuntos de membros interligados entre si e com outros conjuntos de membros. 

Para tratar da adoção de papéis nas organizações, Katz e Kahn utilizam a noção de 

Episódios de Papel. Um Episódio de papel é um processo que envolve as expectativas dos 

membros de um conjunto de desempenho vinculadas ao comportamento de um determinado 

membro, o envio dessas expectativas a este membro, a forma como ele irá perceber estas 

expectativas e, finalmente, suas ações. Ou seja, a partir de sua entrada na organização, a pessoa 

fica sabendo as atividades que dela são exigidas para que execute seu papel em direção à 

manutenção da satisfação dos outros membros do seu conjunto de desempenho organizacional. A 

comunicação dos requisitos de papel é feita com o intuito de influenciar o comportamento. 

Entretanto, há uma certa distância entre o que é comunicado e o que é percebido, ficando a cargo 

do receptor codificar a mensagem com maiores ou menores distorções, cabendo-lhe conduzir-se 

com maior ou menor complacência no papel de acordo com o que codificou e julgou ser o 

esperado. A pessoa também julga a informação recebida de acordo com seus valores e 

expectativas, contribuindo este julgamento para a forma como se conduzirá dentro da 

organização. 

O Episódio de Papel pode ser observado em muitas organizações, mas isto não 

significa que seja um processo totalmente eficaz. A própria noção de episódio pode ser 

problemática, pois a vida organizacional é um processo contínuo e dinâmico que não pode ser 

confundida com um conjunto de ocorrências seqüenciais discretas. Além disso, o Episódio de 

Papel trata apenas das influências dos membros do conjunto de desempenho (grupo de pessoas 

que compõem um determinado setor, designado para cumprir tarefas específicas) em uma 
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direção, como se todos esperassem o mesmo do membro em questão, quando é possível, e até 

mesmo freqüente, que os membros do conjunto tenham expectativas diferentes quanto ao que o 

novo membro deve fazer. Portanto, a noção de Episódio de Papel é um parâmetro muito útil, mas 

não é absolutamente completo em sua amplitude, pois não varre todo o espectro do papel 

organizacional. Devido à sua complexidade, não se pode querer abordar o papel como algo 

simples. 

A adoção de papéis organizacionais inevitavelmente envolve a idéia de conflito, pois 

como mencionado anteriormente, nada mais é do que uma forma de reduzir a variabilidade 

humana no intuito de utilizar apenas o que é adequado e necessário para aquela função 

organizacional. Entretanto, um membro é sempre ator de vários papéis, sejam eles 

organizacionais ou não, podendo passar por várias situações conflituosas, tais como: 

';, O membro é colocado a par de todas as regras da organização quando começa 

a trabalhar nela. Num dado momento, recebe uma tarefa que precisa 

desobedecer às regras para ser executada. Segue as regras ou executa a tarefa? 

';, Um funcionário recebe ordens incompatíveis de dois gerentes para os quais 

trabalha. Se fizer o que um pediu, não faz o que o outro pediu. Qual deles 

obedece, se ambos são seus chefes? 

';, Um membro da organização tem outra atividade, por exemplo, é estudante 

universitário, e recebe uma tarefa na qual precisará usar o seu tempo fora da 

organização para executá-la. Qual dos papéis é prioritário? 

';, Um membro tem fortes convicções sobre um determinado assunto e recebe 

uma tarefa que a contraria, ou seja, que vai contra seus valores. O que pesa 

mais? 

Observando todas estas variáveis, pode-se concluir que tratar a organização como 

um sistema social é uma forma mais ampla de abordá-la, pois considera a existência de 

subsistemas internos, a influência do meio, a importância das trocas internas e externas da 

organização e de suas relações, do fluxo de informação e de outros fatores, pois a própria 

abordagem afirma que qualquer modelo para tratar organizações é incompleto e deve sê-
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lo, pois não é possível prever todo e qualquer fato envolvido em todas as organizações. 

A tentativa de construir um tal modelo completo nada mais faria do que criar uma 

estrutura altamente detalhada e rigida, mas tão incompleta quanto as outras, apenas mais 

pretensiosa e menos flexível. 

As organizações são estruturas complexas, que estão em permanente troca com seu 

melO ambiente e que precisam de pessoas. Este meio está em constante mudança, 

exigindo contínuas adaptações que serão mapeadas pela troca de informações, ou seja, o 

feedback do ambiente dará o rumo para que a organização se oriente para a excelência. As 

pessoas tanto são seus membros como seus consumidores, havendo uma relação de 

interdependência entre a organização e estas pessoas, por isso também é fundamental o 

feedback dos consumidores internos e externos, para que os membros da organização e os 

seus consumidores não a abandonem, permitindo sua permanência no mercado. 

Não há fórmula para o sucesso, mas isso não o toma impossível, ao contrário 

permite que ocorra de diversas formas e por tempo indeterminado. 

BffiLIOGRAFIA 

KATZ, Daniel & KAHN, Robert L. Psicologia social das organizações. 3.ed. São Paulo: 
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POR QUÊ AS ORGANIZAÇÕES DEVEM PROMOVER O 
EMPOWERMENT! * 

Luis César G. de Araujo 

o melhor motivo para uma organização usar a tecnologia é a sua direção maior se 
convencer do que já se tornou lugar comum: o mundo mudou, as empresas mudaram, os 
mercados são outros, as pessoas não têm tempo para nada, enfim tudo mudou. E assim sendo, as 
empresas necessitam de instrumentos que lhes garantam a sobrevivência num mercado de 
extrema competitividade. O empowerment constitui um desses instrumentos e as empresas que 
não acompanharem essa tendência terão dificuldades de toda ordem, porque agora o valor maior 
está no talento das pessoas, e pessoas talentosas, segundo Marins Filho (2000), não ficarão em 
empresas que não lhes fornecem autonomia e chances de crescimento. 

Já Stone (2000) aponta outra razão e bem interessante para o seu uso: partilhando o poder 
com as pessoas da organização, deixando que tenham autoridade e assumam responsabilidades. 
Uma organização não deve permitir somente que seu corpo funcional se sinta mais valorizado e 
motivado por deter o controle sobre suas atividades, ela também deve permitir que a alta gerência 
fique livre para o desenvolvimento de novas ações que inclui, inclusive, novas oportunidades de 
negócio. Sem nos desviarmos da temática principal, mas desviando: hoje, o pressuposto maior é 
esperar que, por exemplo, um gestor de pessoas sugira uma nova oportunidade para os negócios 
da empresa. E não ficar restrito à ação sobre as pessoas dessa mesma organização. Fugimos um 
pouco, mas numa ligeira extensão: empowerment também é ter essa expectativa, qual seja, a de 
que todo o seu pessoal de gestão tenha uma visão sistêmica da organização e conheça bem o 
ambiente que lhe é importante, relevante. 

Mills (1996) trabalha com muita propriedade um tema de importância: Utilizar ou não a 
tecnologia é uma questão de opção da organização, opção esta alicerçada ou proveniente de duas 
posturas possíveis e completamente distintas na gestão de pessoas. A primeira, logo a seguir, é a 
postura do cumprimento de ordens e a segunda, diferente da primeira, é a postura do uso do 
próprio discernimento: 

a) certeza de que somente a empresa está certa - ou seja, acreditar que a organização acerta 
sempre em suas previsões e orientações. Esta absoluta infalibilidade empresarial não é 
possível, principalmente nos dias atuais. Se uma organização pudesse, sem margens de erro, 
saber que decisões tomar, não passaria por crises que desafiam a sua sobrevivência; 

b) a empresa conhece melhor do que ninguém o que o cliente deseja - este item tem a ver 
com o anterior. Uma organização não pode imaginar que conheça seus clientes com extrema 
precisão sem considerar as opiniões, sugestões e observações daqueles que trabalham 
diretamente com eles, isto é, as pessoas mais diretamente relacionadas com a clientela como, 
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por exemplo, os SACs (Serviços de Atendimento aos Clientes) ou um grupamento 
funcional que vem crescendo: os ouvidores (ombudsmen, como inicialmente conhecidos). 
Este gênero de empresa arrisca, de forma muito séria, o sucesso de seu negócio; 

c) as pessoas da organização fazem parte de um plano - esta é a típica abordagem 
mecanicista na qual se concebe um projeto organizacional, estabelecendo-se cargos, funções, 
atividades, responsabilidades, imaginando que com isso todos os problemas presentes e 
futuros estão resolvidos. O plano não é o bastante na maioria das vezes. Ele pode indicar um 
começo, mas jamais determinar as eventualidades, fatalidades, enfim qualquer ocorrência não 
prevista anteriormente. Acreditar que delinear um plano e colocar as pessoas dentro dele, sem 
quaisquer chances para que essas mesmas pessoas opinem, discutam ou passem as suas 
contribuições é dar sinais fortes de pouco seriedade com as coisas da organização; 

d) cumprir ordens é o que a empresa espera do corpo funcional - uma organização limitada 
por sua visão estreita em relação ao potencial de seus colaboradores, deixa de aproveitar 
expressivas possibilidades de utilização do capital intelectual à disposição dessa organização. 
Esse tipo de organização vê seu quadro funcional como robôs; e 

e) proteção da posição funcional - o comportamento da administração superior das 
organizações de acordo com o perfil aqui descrito, leva as pessoas ao receio da exposição, à 
fragilidades de suas ações, ao recuo no encaminhamento de sugestões e à necessidade de 
protegerem suas posições funcionais. Essa proteção é feita por intermédio da mais completa 
ausência de qualquer relacionamento que ultrapasse, ainda que levemente, os limites de ação 
do cargo. 

A postura do uso do próprio discernimento e defendida por estudiosos é composta dos 
seguintes itens: 

a) melhor forma de se realizar a mlssao - pessoas energizadas avaliam as situações 
vivenciadas pela organização, confrontando-as com seus conhecimentos e experiências, na 
busca por melhores oportunidades e caminhos para a realização da missão da empresa; 

b) melhor informação - quando se responsabilizam pessoas, e se promove a abertura ampla à 
comunicação dentro da empresa, o nível de qualidade das informações circulantes aumenta 
sensivelmente. As pessoas, por conseguinte, trabalham procurando maior interação e 
conseguem atingir melhor os objetivos organizacionais; e 

c) isso é realmente o que a empresa espera dos seu quadro funcional - a empresa quer 
pessoas dedicadas e comprometidas com suas metas. A empresa quer pessoas que contribuam 
com suas sugestões, propostas de inovações. A empresa quer "cabeças livres e pensantes" e 
não robôs; 

Para finalizar é importante salientar que o empowerment tem por foco a libertação da 
capacidade decisória das pessoas. Busca salientar às organizações como é importante aproveitar o 
capital intelectual de cada um. As empresas podem ter acesso às mesmas tecnologias apontadas 
por tantos estudiosos e devem compreender que o maior ativo ainda está nas pessoas e, 
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especificamente, essa tecnologia é centrada exclusivamente nas pessoas, na melhor 
compreensão que os gestores devem ter desse contingente que habita cada canto, cada mesa, cada 
cadeira no interior de cada organização. E, considerando, que o número de autores e estudiosos é 
expressivo, seria de todo conveniente que as propostas aqui apresentadas fossem estudadas coma 
máxima seriedade. 

Praticá-lo não se confunde com ausência de metas, missão ou regras. Envolve, sim, o 
estabelecimento de critérios que viabilizem sua eficácia. De igual modo, identificamos as 
condições necessárias para a criação de um ambiente organizacional marcado pela energização de 
pessoas e mostramos algumas diferenças de outras tendências administrativas. 

Foram abordadas as etapas que estruturam um bom trabalho e os casos mais comuns onde 
a tentativa de implementação pode produzir falhas significativas, de sorte a oferecer ao leitor um 
leque de cuidados a serem observados quando da decisão de se adotá-lo na empresa. 

Por fim, é bom salientar que a aplicação dessa tecnologia pode permitir desvios de 
conduta de profissionais que buscam beneficios pessoais a qualquer custo. ° profissional que age 
corretamente deve observar constantemente o comportamento de seus supostos parceiros. É 
comum se falar que certas coisas a universidade não ensina. E é verdade. O poder de percepção, 
de boa observação, deve ser desenvolvido por todos nós. A literatura, a aula, a troca de idéias no 
intervalo das aulas ajudam e muito. Mas, uma boa parte desse poder de entender as pessoas, está 
em cada um de nós. 
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o DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS: 

DUAS QUESTÕES FUNDAMENTAIS 

Luís Roberto Mello 

''Uma estrutura organizacional mal desenhada pode resultar em lucros 
menores e até na morte da empresa. A acirrada competição existente 
fornece um grande incentivo às organizações no sentido de adotar uma 
estrutura eficaz. Uma empresa que adote uma estrutura não eficaz é 
forçada, com o tempo, a mudar ou fechar" 

Brickley, Smith & Zimmerman 

Diversos aspectos vêm influenciando o modo como as organizações desenvolvem suas 

estruturas - o aumento brutal do nível de competição empresarial, que, atualmente, ocorre em 

escala global, é apenas um deles. Além desse aspecto, outros podem ser citados: a) o aumento do 

nível de exigência dos consumidores com relação à qualidade dos produtos e serviços e à 

satisfação de suas necessidades e desejos individuais; b) as pressões sociais para que as empresas 

assumam sua responsabilidade social; c) o novo papel do governo, que aumenta sua participação 

como agente regulador em detrimento de sua participação como agente produtor de bens e 

serviços; e d) os novos padrões de avaliação do desempenho empresarial por parte de seus 

proprietários, com base na maximização do lucro a longo prazo e incluindo as ações de cunho 

social. 

Entretanto, o que mais tem influenciado o desenvolvimento das estruturas organizacionais 

é o aspecto tecnológico. De um lado, as empresas se deparam, de modo cada vez mais freqüente, 

com descontinuidades tecnológicas de produtos e processos. De outro, o desenvolvimento 

acelerado da tecnologia da informação possibilita novas práticas e configurações organizacionais. 

O desenvolvimento de estruturas organizacionais é um processo de tomada e 

implementação de decisões relativas a, entre outras: 

a) departamentalização, estrutura hierárquica e processos de tomada de decisão; 

b) fluxo de trabalho e integração entre as áreas; 

c) fluxo de informações; 

d) integração entre o sistema de trabalho e o sistema social; e 

e) arranjo fisico. 
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Tradicionalmente, as empresas sempre desenvolveram suas estruturas com base nos 

princípios da burocracia de Weber. Podemos observar alguns desses princípios: 

a) cadeia hierárquica de comando; 

b) organização por funções especializadas; 

c) regras e procedimentos uniformes; e 

d) organização com base em relações impessoais. Nos dias atuais, e para a maior 

parte das organizações, esses princípios não funcionam mais. Eles não permitem 

que as organizações lidem de maneira eficaz com a complexidade e as pressões 

ambientais e dificultam a capacidade de adaptação ao ambiente em mudança. 

Assim, a maior parte das organizações deve desenvolver novas estruturas organizacionais, 

que rompam com essa visão hierárquico-burocrática. Quaisquer que sejam essas novas estruturas, 

porém, acreditamos que as organizações devam ter sempre em foco duas questões fundamentais. 

a) A estrutura organizacional deve focalizar as características do ambiente empresarial e da 

atividade central da empresa 

"A partir de meados da década de 1950, houve uma aceleração e uma 
acumulação de eventos que começaram a alterar as fronteiras, a estrutura e 
a dinâmica do ambiente empresarial" 

Igor Ansoff 

De um modo geral, o ambiente empresarial vem se tomando cada vez mais turbulento. 

Segundo Ansoff (1993) "a turbulência ambiental é uma medida combinada da variabilidade e da 

previsibilidade do ambiente da empresa. Nós a descrevemos através de quatro caracteristicas: 

I - Variabilidade: 

- complexidade do ambiente da empresa; 

- novidade relativa dos desafios sucessivos enfrentados pela empresa no ambiente. 

2 - Previsibilidade: 

- rapidez da mudança: trata-se da relação entre a velocidade com a qual os desafios evoluem no 

ambiente e a velocidade de reação da empresa; 

- visibilidade do futuro: considera a adequação e a oportunidade da informação a respeito do 
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futuro". 

Esse mesmo autor identifica cinco níveis de turbulência ambiental: 

I Turbulência Repetitiva Em expansão Em mudança Descontínua Surpreendente 
I ambiental 
Complexidade Econômica + Tecnológica + Sócio-política 

nacional regional mundial 
Familiaridade Familiares Extrapoláveis Familiares e Novos e 
dos eventos descontínuos descontínuos 
Rapidez da Mais lenta do Comparável à Mais rápida do I 
mudança que a reação da reação que a reação , 
Visibilidade do Repetitivo Previsível Predizível Parcialmente Surpresas 
fUturo predizível imprevisíveis 
Nível de 1 2 

.., 
4 5 .) 

turbulência 
, 
i 

Assim, o pnmelro passo para o desenvolvimento de estruturas organizacionais é a 

identificação do nível de turbulência do ambiente empresarial. Quanto maior o nível de 

turbulência, malOr a necessidade que a organização tem de desenvolver estruturas 

organizacionais que possibilitem: 

- Que os objetivos e a estratégia da empresa sejam comunicados, amplamente, para todos os 

níveis organizacionais e que exista elevado nível de consenso sobre quais são os pontos fortes da 

empresa em termos de habilidades e competências; 

- Que a organização vislumbre quais habilidades e competências serão requeridas no futuro e que 

permita o desenvolvimento, no presente, das mesmas; 

- Que sejam criadas unidades de trabalho autônomas e com poder de decisão e que se permita o 

empowerment; 

- Que reprojetos e reorganizações ocorram com freqüência a fim de se adaptar às demandas do 

ambiente competitivo; 

- Que o fluxo de informações seja adequado e que as informações sejam acessíveis aos que delas 

necessitam; 

Que o processo decisório seja ágil e que as decisões possam ser tomadas no nível malS 

próximo do problema. 

Entretanto, muitas organizações apresentam várias unidades de negócio que atuam em 

ambientes de diferente nível de turbulência. Neste caso, cada uma dessas unidades deve adequar 

sua estrutura a esse nível. 
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Além disso, a organização deve analisar sua própria atividade. Atividades que se 

baseiam principalmente na criatividade e conhecimento dos funcionários implicam estruturas 

mais ágeis e flexíveis, sem regras e procedimentos rígidos. É o caso, por exemplo, de agências de 

propaganda e de web sites. Por outro lado, atividades que exijam resultados determinados, 

previsíveis e confiáveis implicam em estruturas mais burocráticas. Como exemplos temos 

manutenção de aeronaves, transporte logístico e segurança patrimonial, entre outros. 

Enfim, o desenvolvimento de estruturas organizacionais adequadas e eficazes deve 

vislumbrar as características do ambiente da organização e sua atividade central; e 

b) A estrutura organizacional deve alavanca r a capacidade de aprendizagem organizacional 

"As empresas, como os indivíduos, competem com base em sua aptidão 
para criar e utilizar conhecimentos; daí a gestão do saber ser tão importante 
quanto a gestão das finanças" 

Dorothy Leonard-Barton 

Por outro lado, as empresas devem desenvolver e alavancar sua capacidade de 

aprendizado. A aprendizagem organizacional é vista como a forma mais eficaz das empresas se 

adaptarem a um ambiente organizacional em constante mudança e é, nos dias atuais, a principal 

fonte de vantagem competitiva. A estrutura organizacional deve, então, não só permitir como 

alavancar a capacidade de aprendizagem organizacional. 

A aprendizagem organizacional origina-se na aprendizagem individual. O conhecimento é 

adquirido pelo indivíduo e, posteriormente, é difundido pela organização. Existem muitas 

maneiras pelas quais o indivíduo adquire conhecimento: programas internos de treinamento e 

desenvolvimento, "aprender-fazendo" atividades de rotinas diárias, método do incidente crítico, 

participação em conferências, palestras e cursos fora da organização etc. A difusão desse 

conhecimento pela organização pode ocorrer de duas principais maneiras: 

a) pela socialização do conhecimento (encontros, observação de trabalho, rotação de 

trabalho, solução compartilhada de problemas, etc.); e 

b) pela codificação de conhecimento (padronização de procedimentos da produção, 

documentação, seminários internos, etc.) 
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É preciso salientar que a organização também pode adquirir conhecimento através da 

contratação de pessoas especializadas em determinado assunto. Contudo, para que o 

conhecimento desse indivíduo tome-se conhecimento organizacional é necessário o engajamento 

nos processos de difusão do conhecimento. As organizações também podem adquirir 

conhecimento através de pesquisas de mercado, interação com clientes e laboratórios de pesquisa 

e desenvolvimento, entre outros. 

Por outro lado, as diversas áreas da organização podem apresentar diferentes níveis e 

direções de aprendizado. É preciso, então, desenvolver processos de integração entre as áreas e 

um razoável consenso sobre os conteúdos de aprendizado (habilidades e competências) que a 

organização deve adquirir e difundir. 

Diante disso, as organizações devem, de um modo geral, desenvolver estruturas 

organizacionais que possibilitem: 

- Que sejam realizadas reuniões informais fora do local de trabalho e brainstorming envolvendo 

pessoas das diversas áreas; 

- Que os lay-outs e arranjos fisicos permitam a troca informal de informações e conhecimento; 

- Que sejam formadas equipes multidisciplinares e formais voltadas para a solução de problemas 

e para o desenvolvimento de projetos inovadores com autonomia e poder de decisão; 

- Que haja grande disciplina, eficiência e incentivo para a socialização e codificação do 

conhecimento existente na empresa; 

- Que sejam realizadas parcerias com universidades, outras empresas e institutos de pesquisa 

visando a troca de conhecimento; 

- Que existam vários mecanismos para se aprender com os clientes, desde pesquisas à interação 

entre os funcionários e clientes; 

- Que haja espaço liberdade para pequenos erros, para a experimentação e para a discussão de 

novas idéias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

o desenvolvimento da tecnologia de informação vem possibilitando o surgimento de 

novas estruturas organizacionais a partir do momento em que permite novos métodos de 

interação entre as áreas de uma organização, novas formas de controle, novos locais de trabalho. 

O grande exemplo de nova estrutura organizacional é a empresa virtual, mas podemos citar 

também o consórcio modular, a terceirização da produção etc. 



Contudo, voltamos a enfatizar que, quaisquer que sejam as estruturas organizacionais, 

elas devem ter sempre em foco essas duas questões fundamentais: 
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1 - A estrutura organizacional deve focalizar as características do ambiente empresarial e 

da atividade central da empresa; e 

2 - A estrutura organizacional deve alavanca r a capacidade de aprendizagem 

organizacional 
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MERITOCRACIA E QUALIDADE 

Newton Pessoa de Almeida Junior 

Nos últimos anos a consistente recuperação da economia dos Estados Unidos tem, como 

era previsível, repercutido positivamente em todo o mundo. Do outro lado do hemisfério, 

entretanto, acompanhamos o Japão - grande destaque das décadas de 1970 e 1980 - amargar um 

longo período de recessão. 

Deste modo, é natural que pelo seu porte e sua posição de liderança, a influência cultural 

norte-americana esteja mais forte do que nunca. Os métodos e práticas gerenciais tendem a 

acompanhar esta tendência. Assim, a influência do estilo japonês de administração é criticada e 

questionada enquanto presenciamos os Estados Unidos se transformarem em referência. 

Mas é muito claro que as empresas japonesas tem grandes méritos e muitas lições para 

ensinar. Os japoneses contribuíram muito nas áreas de Engenharia de Produto, Engenharia de 

Processo e Qualidade, por exemplo, sendo esta última uma das principais responsáveis pelo 

grande salto de produtividade e competitividade do parque industrial japonês. 

Em três obras que tratam da biografia de grandes empreendedores japoneses (Kotter, 

1998; Morita, 1986 e Derisbourg, 1993 sobre, respectivamente, Konosuke Matsushita, Akio 

Morita e Soichiro Honda), é facilmente perceptível a relação intrínseca entre o biografado e a sua 

empresa, a preocupação com a questão social, o compromisso com o corpo de funcionários e com 

a qualidade. É perceptível também o desejo de justificar algumas práticas que hoje são 

questionadas como o emprego vitalício e outras que alguns estudiosos consideram como 

modismo, como o trabalho em equipe. Derisbourg, em seu trabalho relatando a vida de Soichiro 

Ronda afirma: 

Fundamentalmente. o método de trabalho da Honda se baseia no 

conceito de equipe. Cada colaborador pertence a uma equipe. cabendo a ele 

compreender quais são os objetivos do grupo e o papel que lhe compete nesse 

âmbito. É intrinsecamente na qualidade de membro da equipe que irá cumprir 

suas tarefas. (Derisbourg, 1993:227) 
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Em seguida, são citados oito itens que, segundo os dirigentes da Honda, auxiliam na 

criação de um bom ambiente de trabalho. O sexto item é a "Atitude que favoreça o consenso e o 

trabalho em equipe" e o último cita o "orgulho coletivo diante das realizações" (Derisbourg, 

1993:229). 

O trabalho em equipe é fruto de uma demanda constante por produtividade e parte da 

premissa que o trabalho realizado em grupo é mais eficaz que o trabalho individual. A 

conseqüência é que ou a empresa cresce e mantém o número de empregados ou aumenta o 

número de funcionários numa proporção inferior ao crescimento ou dispensa mão de obra. De 

qualquer forma, parece que estamos atravessando um novo processo civilizatório e que é 

caracterizado por uma grande velocidade nas mudanças e na redução da demanda de mão de obra 

(Ribeiro, 2000). 

É claro que alguns procedimentos das empresas japonesas como o "clima familiar" 

(Morita, 1986: 143) - talvez uma forma mais polida de afirmar o paternalismo - e o emprego 

vitalício nos pareçam velhos e ultrapassados e só permaneceram por tanto tempo porque os 

ganhos de produtividade e eficácia no passado foram tão grandes que compensavam as perdas 

por estes procedimentos. É importante lembrar, porém, que estes hábitos das empresas japonesas 

permitiram de certo modo que a qualidade e um de seus alicerces principais - o princípio da 

melhoria contínua - fosse implantado com tanto sucesso. 

Existe um pensamento antigo que diz que nenhum homem passa duas vezes pelo mesmo 

rio, pois, quando ele retomar, não será o mesmo homem e o rio também mudará. Numa interação 

forte, como a do paciente com o psicoterapeuta, ocorre algo semelhante: ao final da sessão o 

terapeuta e o paciente estarão diferentes. Um fará o outro crescer. É possível que este fenômeno 

tenha ocorrido com W. E. Deming e parte da sua visão tecnológica tenha sido polida pela milenar 

cultura japonesa, assim como a indústria evoluiu a partir do seu modo de encarar a qualidade. 

Imagino como foi surpreendente para os engenheiros quando descobriram que a qualidade que 

eles tanto procuravam era um problema basicamente gerência, sistêmico e que existe uma grande 

sinergia entre a qualidade e o marketing 

Os famosos 14 pontos de Deming (1990: 18-9) demonstram o quanto esta cultura o 

influenciou. O primeiro ponto fala de "criar emprego", o que é principalmente uma preocupação 

com a questão social, o oitavo ponto trata de "eliminar o medo de tal forma que todos trabalhem 

de um modo eficaz para a empresa", o que talvez demonstre um pouco da relação paternalista e o 

"BLlDTEG/~ MAHIU HENHIOUE SJMDNS~ 
FUNDf,cAo GETULIO VARGAS 
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nono ponto é uma exortação ao trabalho em equipe. É claro que estas preocupações não são 

infundadas e outros pensadores da qualidade tinham linhas de pensamento semelhantes. 

Por outro lado, uma nova ética tem surgido nas empresas e nos últimos anos uma palavra 

que sequer é encontrada no famoso dicionário do Aurélio está sendo usada com freqüência nas 

empresas brasileiras que, como vimos, estão sendo mais do que nunca influenciadas pela cultura 

norte americana, como toda a sociedade: meritocracia. Encontramos a busca pela meritocracia 

numa home page de um conceituado banco de investimentos e nas revistas, como a Você S.A. 

Barbosa (1999: 22) define meritocracia como 

" ... um conjunto de valores que postula que as posições dos indivíduos 

na sociedade devem ser conseqüência do mérito de cada um. Ou seja, o 

reconhecimento público da qualidade das realizações individuais (. . .) Ou 

seja, um conjunto de valores que rejeita toda e qualquer forma de privilégio 

hereditário e corporativo e que valoriza e ffiJalia as pessoas 

independentemente de suas trajetórias e biografias sociais" 

Embora este conceito nos transmita a idéia de uma sociedade mais justa e igualitária, ela 

não é nova nem ocidental e existem registros de debates sobre a admissão por mérito no serviço 

público chinês que datam do início do século XVIII. A primeira constituição brasileira, de 25 de 

março de 1824 já afirmava, no artigo 179 que o único critério para ingresso nos cargos públicos 

seriam os "talentos e virtudes" dos candidatos (Barbosa, 1999:49). Observamos então um 

fenômeno interessante: ao contrário dos países europeus, onde o movimento por uma nação mais 

igualitária tenha sido no sentido sociedade - governo, o Estado, no Brasil, tem sido o grande 

promotor do sistema de mérito, embora na prática, a admissão no serviço público por concurso só 

tenha sido generalizada a partir da década de 1980. Como era de se esperar, a chamada Nova 

Política de Recursos Humanos do governo federal, neste sentido, nada tem de novo e reafirma o 

mérito como o principal - e talvez o único - mecanismo válido dentro do serviço público (Brasil, 

1997) 

É claro que a maioria das pessoas concorda com um sistema igualitário, onde o mérito 

seja a única ferramenta de ascensão social. O problema é definir este mérito e avaliar o 

desempenho de cada indivíduo. Como avaliar o desempenho de um policial, de um juiz e de um 

fiscal de tributos') Medir a produtividade de um operário é mais fácil, mas mesmo neste caso o 
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sistema como um todo pode comprometer o seu desempenho e, neste caso, ele não poderia ser 

responsabilizado (Deming, 1990). Convém lembrar que desprezar as glórias do passado e as 

influências externas é uma constante na meritocracia norte americana. Enquanto no Brasil o 

desempenho costuma ser justificado por fatores externos, nos Estados Unidos ele é utilizado 

como mais um argumento para enfatizar o mérito pessoal, que, apesar destes agentes exteriores 

não o favorecerem, ele conseguiu cumprir uma determinada meta. 

Observamos agora um paradoxo: por um lado as empresas buscam o trabalho em equipe e 

a gestão pela qualidade total e por outro procuram afirmar a meritocracia. Vejamos a opinião de 

Deming a respeito da avaliação de desempenho: 

A avaliação de desempenho alimenta o medo. As pessoas têm medo de 

fazer perguntas que possam sugerir qualquer dúvida quanto as idéias e 

decisões do chefe, ou sobre a sua lógica. O jogo torna-se político: 

permanecer nas boas graças do chefe. Quem quer que apresente um outro 

ponto de vista ou questione qualquer coisa corre o risco de ser acusado de 

desleal, de não trabalhar em equipe e de pensar apenas em si mesmo. Seja 

"vaquinha-de-presépio" (1990:81). 

As incompatibilidades deste sistema meritocrático não termina na avaliação de 

desempenho. Considere por exemplo os programas de trainees que têm se transformado numa 

nova febre das empresas de grande porte e é fortemente correlacionado com a ética meritocrática: 

a idéia original - buscar novos talentos nos centros universitários - é interessante, mas partem de 

princípios incoerentes. Procuram formar os gerentes de alto nivel de amanhã, isto é, ser um 

verdadeiro berçário de capital intelectual, mas afirmam ao mesmo tempo que o emprego vitalício 

ou mesmo de longo prazo acabou. Querem que a mão de obra novata seja fonte de novas idéias e 

procedimentos, mas fornecem um treinamento fortemente doutrinatório e limitador. Afirmam que 

estão buscando a diversidade, entretanto ao selecionar um perfil extremamente específico - escola 

de primeira linha, no máximo dois anos de formado, vivência no exterior, domínio da língua 

inglesa etc. - selecionam uma equipe extremamente homogênea e, como tal, frágil. 

O próprio governo federal busca melhorar a qualificação do seu corpo de funcionários por 

dois vetores. O primeiro é enxugar o Estado por meio de privatização, terceirização e 

publicização, mantendo apenas as atividades clássicas do estado e onde ele usa o seu poder 
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extroverso, como justiça, segurança pública, fiscalização de tributos etc. O segundo é melhorar 

a qualificação dos novos servidores públicos, procurando selecionar preferencialmente quem 

possui o título de mestre ou doutor (Brasil, 1997). Novamente a idéia original é boa, mas 

sabemos que vivemos num sistema educacional perverso e que o percentual da população que 

possui o terceiro grau é muito baixo e elitizado. É obvio que a maioria das pessoas que possuem o 

título de mestre ou doutor pertencem a uma elite ainda mais restrita da sociedade. Concluímos, 

então, que o governo procura selecionar de uma forma exatamente oposta ao princípio da 

igualdade pregado pela ética meritocrática e, pior, é dificil acreditar que esta mesma elite formará 

políticas públicas - uma das atividades clássicas do estado e da burocracia governamental - que 

desenvolvam a igualdade e o fim de privilégios. 

CONCLUSÃO 

Procurei neste breve texto confrontar os princípios da qualidade, sob a ótica de um dos 

seus grandes pensadores, com a nova ética meritocrática que tem sido implantada no Brasil. 

Procurei apontar algumas das incoerências e incompatibilidades desta ética com a verdadeira 

gestão pela qualidade total, interessada na melhoria contínua dos processos, num relacionamento 

sério e sólido entre as equipes e entre funcionários e empregadores. Apesar de tudo que foi 

escrito, acredito na avaliação de desempenho. 
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EMPOWERMENT. .. TO THE PEOPLE 

Roberto Raupp 

As organizações contam com diversas ferramentas de Tecnologia Organizacional. Opções 

não faltam; algumas mais recentes ( entre estas umas tantas ainda não consolidadas por falta de 

um referencial teórico consolidado); outras mais testadas e que, através da praxis, mostram-se 

eficazes e eficientes. 

Antes de abordar uma destas Tecnologias Organizacionais, uma pergunta se faz necessária: 

por que uma empresa busca uma dessas ferramentas? Ou mais especificamente: o que leva uma 

organização a "entrar de cabeça" em uma nova prática gerencial? 

Ao nosso modo de ver e respaldado em alguma experiência acumulada na área de consultoria 

empresarial, são três os fatores que levam uma organização à implantação de um novo modelo 

organizacional: 

a) conscientização; 

b) modismo; e 

c) desespero. 

Os dois últimos fatores que levam uma empresa a recorrer a uma nova tecnologia 

organizacional (modismo e desespero) não serão abordadas neste artigo; até porque a 

probabilidade de êxito na implantação de qualquer tecnologia baseada nesses dois fatores só é 

comparável à possibilidade do saci-pererê sentar com as pernas cruzadas. 

Assim, uma organização que busque melhorar seu desempenho através de um processo 

consciente e maduro, dispõe de ferramentas organizacionais que poderão ser efetivamente úteis e 

entre estas tecnologias, escolhemos abordar neste trabalho, o Empowerment. 

Começaremos pelo inicio o que, pode soar como uma redundância mas na realidade é um 

claro sinal de bom senso. Pesquisando autores que se dedicaram a esse tema, chegamos a uma 

definição operacional e pragmática: 

"Empowerment é uma tecnologia organizacional onde informações são compartilhadas 

e comportamentos assumidos". 
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Estes dois elementos-chaves do conceito de Empowerment serão expandidos logo a 

seguir. Em termos de tradução trabalhamos com as palavras "energização" e "empoderamento", 

esta ultima usada nos demais países de língua portuguesa. 

O primeiro elemento-chave do conceito de Empowerment anteriormente mencionado e 

responsável direto por sua implantação eficiente é a Informação. Não resta dúvida que uma 

empresa impregnada pelo Empowerment precisa criar um "livre trânsito" para este atributo. Isto 

significa dizer que a Informação precisa fluir livremente ao longo de um eixo vertical: de cima 

para baixo (dOlwnmrd flow) e de baixo para cima (upward flow). Em outras palavras, os 

dirigentes da organização precisam manter os funcionários informados sobre o que acontece e o 

que vai acontecer na empresa e, pelo outro lado, os funcionários precisam se fazer ouvir nos 

escalões superiores. 

Infelizmente, problemas ligados ao fluxo de informação de uma empresa são mais comuns 

do que se possa imaginar . Vamos tangenciar alguns deles. 

Muitas vezes o fluxo de informação de cima para baixo (downwardflow) simplesmente inexiste e 

como conseqüência, os funcionários ficam à margem dos fatos relevantes. A causa desta falha 

pode ser identificada em dois momentos: 

a) falta de hábito do topo da organização em assim agir; e 

b) "barricadas" geralmente montadas pela gerências intermediarias que represam ou 

filtram informações a serem repassadas para baixo. Este último procedimento, embora 

nefasto e quase penrerso é suportado por uma lógica poderosa: deter informação é uma 

forma de ter o poder. 

A retenção de informações podem gerar um clima organizacional extremamente 

desagradável. Afinal saber "das coisas" pela mídia, pelos clientes ou até mesmo pelos 

concorrentes não é o melhor dos cenários para nenhuma empresa. 

Outro subproduto da ausência de fluxo de informações verticais (de cima para baixo e de 

baixo para cima) é o surgimento de uma segunda via - o eixo horizontal ou lateralidade. Este é 

um fluxo informal que ganha força na medida que a informação oficial é fraca. Esta lateral idade 

informacional é conhecida nas empresas como "Rádio Corredor" que transmite especulações, 

fofocas e suposições e costuma ter uma grande audiência e grande alcance. Também conhecida 
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como "Rádio Peão", sua ongem vem da palavra inglesa grapevine. Como curiosidade, foi 

popularmente celebrizada por um cantor chamado Marvin Gaye que entre suas canções mais 

famosas, uma delas diz no título que ele "ouviu na Rádio Corredor" (1 heard it through the 

grapevine). 

Uma última palavra sobre a "Rádio Corredor": como ela é quase "pirata", é ouvida 

clandestinamente e em determinados pontos físicos como a máquina do café do andar, o 

fumódromo e ainda nos banheiros, este último o verdadeiro epicentro do grapevine. 

O outro aspecto fundamental do Empowerment (além da informação) é o 

Comprometimento das equipes. Sem esse segundo componente, o processo de Energizacão pode 

ficar seriamente prejudicado. Para que haja o Comprometimento das equipes toma-se 

absolutamente necessário o processo de Delegação. Afinal, é difícil alguém se comprometer com 

alguma coisa sem os meios necessários para tal. 

Pode-se observar no dia a dia empresarial que o processo de Delegação apresenta diversas 

falhas. Apontaremos a seguir alguns dos erros mais freqüentes cometidos nesta área: 

1- Incapacidade de Delegar 

É a situação onde a pessoa em um posto de comando não consegue ou não quer repassar tarefas 

aos seus subordinados. Este comportamento é típico daqueles que se consideram "Gerentaços" ou 

então dos que assim agem por receio de alguém ter uma luz própria "excessiva". 

2- Irresponsabilidade no ato de Delegar 

Este é o contraponto da situação anterior. Trata-se do tipo de gerente que transfere toda a carga 

para o subordinado. Normalmente conjuga o verbo em questão da seguinte maneira: eu delego, tu 

te "viras"; esquecendo que a delegação se refere a execução da tarefa e não à responsabilidade 

sobre à mesma, que continua sendo do gerente. 
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3- Delegar à pessoa errada 

Acontece quando o gerente não possui uma visão nítida sobre as potencialidades e limitações de 

seus subordinados. Delegar a uma pessoa não habilitada para tal irá causar fiustrações em relação 

a qualidade da tarefa a ser executada e certamente na pessoa encarregada da mesma; 

especialmente se o gerente não estiver equipado com técnicas de coaching e postura de follow-up 

Em outras palavras: delegue o delegável a um delegado confiável. 

Entramos agora na ultima parte desse artigo e que de certa maneira justifica seu título, aliás 

adaptado de uma famosa música dos Beatles. Uma empresa apresenta diversos públicos alvo dos 

quais normalmente se da maior ênfase aos clientes. Tão importante quanto estes é o chamado 

público interno ou, para usar a palavra da moda, colaboradores. 

Neste público interno existem dois targets em um só: o funcionário e a pessoa. Assim todo 

colaborador é, ao mesmo tempo, funcionário e pessoa. As empresas desenvolveram uma razoável 

cesta de beneficios que atendem ao funcionário, mas ainda apresentam sérias limitações no 

atendimento as necessidades da pessoa. Percebe-se , na realidade, que o funcionário (para a 

organização) é mais importante que a pessoa quando, é exatamente ao contrário: a pessoa precede 

o funcionário. Em outras palavras, um funcionário estará satisfeito e produzindo à contento 

quando, e primeiro, a pessoa estiver "bem resolvida". 

Aliás o único lugar onde funcionário antecede pessoa é no dicionário. 

Funcionários, como dissemos antes, tem suas demandas razoavelmente atendidas pela 

organização. Questões como beneficios, condições de trabalho são demandas facilmente providas 

pela organização. Por outro lado, e agora abordando a pessoa, esta também tem demandas 

(menos tangíveis que as do funcionário) para as quais não se tem dado a atenção devida. Em 

qualquer organização , independente de segmento de atuação ou porte, pessoas querem RIR 

(Respeito, Informação, Reconhecimento). Como se sabe, é dificil que uma empresa os 

proporcione integralmente, gerando insatisfações cumulativas nas pessoas. Se assim não fosse, 

não haveria a situação que você provavelmente vivenciou direta ou indiretamente e que é a 

seguinte: um funcionário com excelente salário, atraente pacote de beneficios e extremamente 

infeliz. Ou seja: uma auditoria de clima pode demonstrar que as demandas tangíveis são atingidas 

e ainda sim o clima organizacional pode ser péssimo. 

O Empowerment, através de suas ferramentas como informação e delegação que aqUi 

foram abordadas, com certeza contribue para que a situação acima descrita seja, pelo menos 



minimizada. O grande ativo de uma organização não é sua carteira de clientes ou mix de 

produtos e muito menos recursos disponíveis; 

São as Pessoas. Empowerment para elas. 
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TÓPICOS PRINCIPAIS EM CONTRATOS DE CONSULTORIA: 
ANÁLISE E CRÍTICA 

Valter Rocha 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho relacionará tópicos que devem constituir um Contrato de Prestação de 

Serviços de Consultoria e apresentará a análise e a crítica dos principais, com base na experiência 

do autor, como consultor e como empresário, responsável pela coordenação de dezenas de 

projetos, seja como contratante, seja como contratado. 

O contrato faz parte da estratégia de consultoria e é um instrumento importante na 

comunicação entre as partes porque explicita informações sobre qual o produto, quais as 

atribuições das partes, como será feito, quando e quais os custos do serviço. 

O trabalho será limitado aos contratos entre Consultorias e Empresas Privadas e 

Instituições Públicas e mostrará a visão da contratada. 

1 OPROBLEMA 

Durante a execução de um projeto, sob Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria, 

é comum serem modificadas as especificações definidas em um edital de concorrência ou em um 

dossiê distribuído pela contratante, que serve de base para a apresentação de propostas. 

Não raro, a área de compras da contratante elabora as especificações simplificando 

demasiadamente o que foi descrito pelo usuário, que pode estar sediado em outro local, sem que a 

contratada tenha acesso ao usuário para esclarecer dúvidas. 

O entendimento do problema e dos resultados que se quer alcançar deve estar bem claro 

na proposta de prestação de serviços e no contrato. 

Ocorre, freqüentemente, no decorrer da execução do contrato, o usuário mudar a visão do 

serviço, percebendo que podem ser atendidas outras demandas antes não consideradas. 

Outra questão relevante é a modificação da equipe da contratante, com a alocação de 

profissionais que podem ter outra visão do problema. 
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Havendo modificações que impactem o cronograma e a alocação de recursos de mão-

de-obra, a solução sobre as alterações do projeto deve estar contida na proposta e no contrato. 

Sempre que for possível, deverá ser assinado contrato entre as partes. Em muitos casos, é 

inevitável que a própria proposta tenha valor de contrato, aprovada com a aposição do DE 

ACORDO dos dirigentes da contratante. Muitas vezes, a própria ansiedade do proponente leva à 

aprovação da proposta com efeito de contrato. 

Propostas e contratos de Consultoria têm que ser bem elaborados, registrando, ambos, 

todos os compromissos que estejam sendo assumidos pelas duas partes; contratante e contratada. 

Nenhum ponto, por mais irrelevante que pareça, deve deixar de ser registrado, explicitado. Nada 

deve ser inferido! 

Conforme declaração de Luiz Coimbra, diretor-industrial da Riocell SI A, diretor de outras 

empresas e membro do Programa Brasileiro de Qualidade e Competitividade, na Apresentação do 

livro Terceirização, de Jerônimo Souto Leiria: " A terceirização pode ser conduzida de diversas 

maneiras e com diferentes objetivos; o seu sucesso, entretanto, dependerá sempre do correto 

encaminhamento do contrato entre as partes, onde os aspectos jurídico-trabalhistas e a idoneidade 

da contratada devem estar profundamente considerados. " 

O mesmo rigor deve ser aplicado à contratante! 

2 TÓPICOS FREQUENTES EM CONTRA TOS DE CONSULTORIA 

ANÁLISE E CRÍTICA DOS PRINCIPAIS 

• Qualificação das partes 

Inicialmente, são identificados a contratante e a contratada, destacando-se razão social, 

endereço, registros da empresa nos órgãos devidos. Segue-se a identificação dos representantes 

legais das partes. 

É essencial a comprovação da autoridade dos representantes, por meio dos instrumentos 

legais que lhes dão poder para assinar o contrato, seja pela cópia do contrato social das empresas 

envolvidas no contrato, seja pela cópia da ata da assembléia que elegeu os representantes no ato. 

Tive experiência de um cliente, cobrado em juízo pela pagamento da última parcela de um 

contrato cancelado, após o cumprimento de todas as atividades, alegar, na defesa inicial, que não 

havia contrato, o que o M.D. Juiz, na Sentença, recusou, registrando que foi apresentado pela 
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autora da Ação Ordinária de Cobrança o original da proposta com o DE ACORDO assinado 

pela Diretor Superintendente, com o carimbo e data, tendo valor de contrato. 

• DOOBJETO 

Cláusula primeira 

Definição geral do projeto e justificativa, como por exemplo: Após avaliação técnica, 

processada pela contratante, da proposta e da documentação anexada pela contratada, decidiu-se 

pela contratação dos serviços. Constitui-se em parte integrante deste instrumento a proposta da 

contratada, de tal data, da qual constam os seguintes tópicos: ... Esses documentos são a 

garantia da execução passo-a-passo do projeto. 

• DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO PROJETO 

• DOS PRODUTOS (produtos intermediários e finais). 

• DAS TÉCNICAS/P ADRÕESIFERRAMENTAS 

Não deixar para definir ao longo do projeto. A equipe da contratada depende diretamente 

deste item. Poderá haver dificuldade em alocar especialista posteriormente. 

• DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

O prazo deverá ser confortável para a contratada cumprir as obrigações contratuais. 

• DAS ALTERAÇÕES E ADITAMENTOS 

Quaisquer alterações e aditamentos aos serviços previstos no contrato, acordados entre as 

partes, poderão ser realizados mediante a elaboração dos Termos Aditivos e se integrarão ao 

contrato inicial, para todos os efeitos de direito. 

Devem ser assinados tantos Termos Aditivos quanto forem necessários. 

Tivemos a experiência, em um projeto de reorganização de gerência administrativa da 

contratante, englobando os processos de compras, almoxarifado e ativo fixo, o Contrato de 

Prestação de Serviços, com prazo inicial de quatro meses, de elaborar cinco Termos Aditivos, 

terminando em oito meses, com aumento de 50% do valor contratado. 

• DO CRONOGRAMA 

Deve ser prevista uma folga para cumprir algumas etapas em prazo maiOr. Atenção 

especial deve ser dada à política de férias da contratante, em especial quanto ao gerente do 

projeto, ao diretor e aos demais membros da equipe. 

• DA METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 
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Não deixar para definir ao longo do projeto. A eqUIpe da contratada depende 

diretamente deste item. A metodologia da contratante pode ser complexa e comprometer o 

desenvolvimento do projeto. 

• DA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO 

O desenvolvimento do projeto decorrerá de trabalho conjunto envolvendo eqUIpes da 

CONTRATANTE e da CONTRATADA. 

Das reuniões periódicas 

Atribuições de cada equipe: da contratante; da contratada. 

• DAS FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO E DE APOIO 

Não deixar para definir ao longo do projeto. A equipe da contratada também depende 

diretamente deste item. 

• DAS EQUIPES DO PROJETO 

Equipe da contratante: gerente do projeto, especialistas 

Equipe da contratada: gerente do projeto, especialistas 

Deixar explícito que poderão ocorrer alterações de equipes ao longo do desenvolvimento 

do projeto e quais as caracteristicas dos consultores que serão mentidos. 

• DOS CONTROLES DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Revisões Gerenciais: baseadas nos componentes de grande significado para o progresso e 

êxito do projeto, tais como: Cronograma, Relatório de Acompanhamento do Projeto e entrega dos 

produtos previstos ao término das fases do projeto. 

Reuniões de Progresso: revisões gerenciais com a participação de componentes das 

equipes da contratante e da contratada, a serem convocados pela Coordenação do projeto. 

Revisões Técnicas: efetuadas pela equipe da contratada, com escopo limitado e voltadas 

para aspectos específicos do projeto, com base nos documentos de trabalho. 

Relatórios de Acompanhamento do Projeto: principal instrumento a ser utilizado pela 

coordenação da contratada e coordenação da contratante para a tomada de decisões, verificar o 

progresso e reorientar o projeto. Documentam a aprovação pela contratante das fases anteriores e 

garantem, formalmente, o faturamento do que foi executado/aprovado. Devem ser assinados ou 

rubricados pelos participantes, no final de cada revísão ou reunião. Deixando para colher as 

assinaturas posteriormente, corre-se o risco de alguém mudar de opinião e desdizer o que foi 

decidido. 
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Tivemos a experiência do gerente do projeto, por parte da contratante, aprovar várias 

etapas, com a ausência do diretor do projeto nas Reuniões de Progresso. Posteriormente, decisões 

tomadas pelo gerente do projeto foram questionadas pelo diretor, ocasionado revisão de etapas, 

alteração de cronograma e de mão-de-obra alocada e de preço. Os registros nos relatórios e a 

assinatura ou rubrica dos participantes caracterizaram as aprovações das etapas anteriores e 

evitaram discussões sobre responsabilidades. 

• DOS MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO 

Informações sobre o projeto 

Informações sobre a gestão do projeto 

Informações sobre as tarefas do projeto 

• DA GERAÇÃO DOS MANUAIS 

• DA VALIDAÇÃO: será feita pelo comitê da contratante, composto por 

representantes das áreas envolvidas no projeto. É imprescindível que a contratante valide, 

formalmente, os produtos do projeto. 

• DOS PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO/CERTIDÃO 

Todas as etapas de cada fase serão realizadas em conjunto com a contratante. Os 

procedimentos para aprovação/certidão das fases de desenvolvimento e implantação se darão em 

função da aprovação dessas fases. 

Deve ser obtida a aprovação do projeto final e uma certidão de capacitação técnica para o 

assunto tratado. Isto evita qualquer contestação futura! 

Pode ser problemática a troca de chefia do departamento para o qual estão sendo 

prestados serviços. 

Em um projeto, o novo chefe alegou que os sistemas não atendiam as necessidades e que, 

a seu ver, não havia sido cumprido o contrato de prestação de serviços. Como os sistemas haviam 

sido entregues e a parcela final havia sido paga há dezoito meses, o contrato prevendo seis meses 

de garantia, o questionamento foi encerrado. 

• DO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO TREINAMENTO 

Pode ocorrer a contratante não disponibilizar o pessoal dele para treinamento, por razões 

várias, e cobrar essa atividade posteriormente. A contratada, a essa altura, já alocou a equipe em 

outros projetos, quando não dispensou os especialistas contratados exclusivamente para o projeto. 

Neste caso, deve ser documentado que a contratante não disponibilizou o pessoal dele na época 
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devida. Pode incorrer em custos adicionais, que devem ser cobrados por melO de Termo 

Aditivo ao Contrato. 

• DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

Apesar do País estar vivendo longo periodo de índices de inflação baixos, deve ser 

acordado reajuste de preço, conforme os índices oficiais em vigor e os que vierem a ser 

estabelecidos pelo Governo. Devemos lembrar que a última desvalorização cambial foi acima de 

50%. O Contrato de Prestação de Serviços tem que prever essas reordenações da política 

econômica e criar condições para absorver os impactos de medidas econômicas mais fortes. 

• DAS PENALIDADES E RESCISÃO 

Deverão ser previstas penalidades e condições de rescisão do contrato. Para ambas as 

partes: contratante e contratado. 

• DOFORO 

Procurar ter sempre como foro a cidade onde a contratada tem sede. Caso haja 

necessidade de recorrer à Justiça, o acompanhamento do processo, em outra cidade, fica muito 

dificil. 

• DATA 

• ASSINATURAS DA CONTRATANTE, DA CONTRATADA E DAS 

TESTEMUNHAS 

A assinatura e qualificação das testemunhas é muito negligenciada. Entretanto, na 

ausência de quem assinou o contrato, as testemunhas são preciosas. Dentro do possível, as áreas 

jurídicas das partes devem assinar como testemunha. 

CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou os tópicos de um Contrato de Prestação de Serviços de 

consultoria e destacou os principais, alertando para a necessidade de serem estabelecidas a priori 

as regras e as condições que regerão um projeto, em todas as fases, evitando-se, tanto quanto 

possível, que haja discordância quanto às responsabilidades da contratante e da contratada. 

Nenhum projeto deve ser iniciado sem a contratação formal' 
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