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RESUMO 

Este estudo situa-se no campo da análise do desenho organizacional utilizando como base 2 

teorias inter-relacionadas: Fit e teoria das contingências. O objetivo deste estudo é propor um 

diagnóstico estratégico de uma empresa agrícola utilizando o framework de treze multi 

contingências proposto por BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015). A abordagem de 

pesquisa adotada foi a de estudo de caso único, de pesquisa qualitativa longitudinal. Os 

resultados deste estudo mostraram como o desenho organizacional de uma empresa agrícola 

pode ter seus fatores avaliados usando-se proposições de contingências de forma conjunta e 

estruturada. Os resultados obtidos oferecem contribuições para o desenvolvimento do 

conhecimento acerca do alinhamento do desenho organizacional de empresas agrícolas.  

Palavras-chave: Agronegócio, Fit, Contingency Theory, Desenho Organizacional. 
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ABSTRACT 

This study is in the field of organizational design analysis based on 2 interrelated theories: Fit 

and contingency theory. The objective of this study is to propose a strategic diagnosis of an 

agricultural company using the thirteen multi-contingency framework proposed by BURTON, 

OBEL; HÅKONSSON (2015). The research approach adopted was that of a single case study, 

of longitudinal qualitative research. The results of this study showed how the organizational 

design of an agricultural enterprise can have its factors evaluated using contingency 

propositions in a joint and structured manner. The obtained results offer contributions for the 

development of the knowledge about the alignment of the organizational design of 

agricultural companies 

Keywords: Agribusiness, Fit, Contingency Theory, Organizational Design. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A importância do agronegócio 

 

O agronegócio no Brasil cresce a índices acima da economia do país e ganha mais 

importância na balança comercial, na política e na geração de empregos. No ano de 2014, o 

agronegócio foi responsável por 23% do total do Produto Interno Bruto (PIB) registrado pela 

economia brasileira, ou seja, R$ 1,1 trilhão das riquezas produzidas no País neste ano vieram 

da Agricultura e da Pecuária (BRASIL, 2015). A média anual de crescimento do PIB 

agropecuário, nos últimos 19 anos, tem sido de 3,6%.  

Números importantes quando comparados com outros segmentos da economia, 

ainda mais em época de crise. No mesmo período, a indústria sofreu queda de 6,2% e o setor 

de serviços registrou recuo de 2,7%. Na agricultura, alguns produtos registraram aumento na 

produção, com destaque para as lavouras de soja, (11,9%), milho (7,3%) e cana-de-açúcar 

(2,4%). Na Pecuária, os destaques em crescimento estão nos segmentos de suínos (5,3%) e 

frango (3,8%) (BRASIL, 2016). 

A agropecuária gerou 9.821 empregos em 2015, segundo dados do Caged 

(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O setor foi o único a apresentar saldo 

positivo, resultado obtido graças ao aumento da produção e das exportações de produtos 

agrícolas (BRASIL, 2016a). 

O ano de 2015, em relação ao ano anterior, alcançou o recorde de 209,5 milhões 

de toneladas e a participação do agronegócio na balança comercial brasileira foi recorde, 

respondendo por 46,2% de tudo o que foi vendido ao exterior. (BRASIL, 2016b). A projeção 

do Ministério da Agricultura é que, até 2030, um terço dos produtos agrícolas comercializados 

no mundo sejam do Brasil, em função da crescente demanda dos países asiáticos (10 

COISAS..., 2015). O Brasil tem uma meta ambiciosa: passar de uma participação decrescente 

de 6,9% no comércio agrícola internacional para 10% e ser capaz de alimentar mais de 2 

bilhões de pessoas (MIRANDA, 2016). 

A medida que o agronegócio cresce em importância para o Brasil e ganha posição 

de destaque para no cenário mundial, tanto oportunidades como ameaças aparecem. Para estar 

preparada para a crescente demanda, esta indústria precisará buscar novas formas de aumentar 

seu nível de eficiência e profissionalização das empresas do segmento. O desafio passa a ser 

gerir o negócio de forma a aproveitar o melhor das tecnologias existentes e produzir mais ao 

menor custo, melhorar a gestão e aumentar a eficiência. Alguns dos protagonistas do 
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agronegócio justificam seus insucessos afirmando que uma indústria a céu aberto é mais 

complexa, que o clima é um fator de imprevisibilidade e risco, que a logística do Brasil é 

muito deficiente, que o custo Brasil é proibitivo, e tantas outras argumentações, que muitas 

vezes parecem mais uma forma de justificar os tantos fracassos de muitos fazendeiros que não 

conseguem colher o retorno esperado deste mercado. Parece, às vezes, mais uma mensagem 

do tipo “Olha, não entra nessa não porque é arriscado”. Quais são, então, os problemas que 

impedem algumas empresas agrícolas de prosperarem, de entender como gerir seus negócios 

de forma a mitigar riscos e ameaças que existem em todas as indústrias? 

 

1.2 A crescente necessidade de melhoria da gestão 

 

Há muitas perguntas que remetem à estratégia e à configuração organizacional das 

empresas agrícolas que precisam ser feitas e discutidas para que elas possam alcançar níveis 

de performance maiores e consigam crescer de forma sustentável por muitos anos. Há um 

mercado crescente e um potencial agrícola imenso. Avaliar a estratégia das empresas 

agrícolas e encontrar um modelo que seja profissional, adequado e sustentável é um desafio 

não só de cada agricultor, mas do Brasil pela importância que esta indústria alcançou. Um 

renomado especialista no setor agrícola certa vez me declarou: “o maior problema do 

agricultor brasileiro é gestão. Porque o processo agrícola é bem dominado e todos hoje têm 

acesso a tecnologia de insumos e maquinário. O problema não é técnico nem tecnológico, mas 

sim de como eles planejam, desenham e executam suas estratégias. “1 

 

1.3 Objetivo e pergunta de pesquisa 

 

Este estudo parte do princípio de que o tema escolhido endereça uma questão 

relevante com potencial de impacto social para o setor agrícola e para o Brasil. Baseado 

nestes problemas e oportunidades na agricultura, este estudo propõe-se a fazer tem o objetivo 

de fazer um diagnóstico estratégico de uma empresa agrícola utilizando o framework de treze 

multi contingências proposto por BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015), e, desdobrá-lo de 

forma a descrever a empresa agrícola, caracterizar os fatores do ambiente que afetam a 

produção e listar os principais processos agrícolas da empresa agrícola.  

                                                 
1 Frase coletada em entrevista ao engenheiro agrônomo da Ceres Consultoria Agronômica Sr. Evaldo Kazushi 

Takizawa durante visita a fazenda objeto deste estudo durante o processo de coletas de informações. 
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Assim, entendendo a importância e as oportunidades do setor agrícola, a 

necessidade de aperfeiçoar os modelos empresariais existentes para trazer maior performance 

para a agricultura e utilizando o modelo de treze multi contingências (BURTON, OBEL; 

HÅKONSSON, 2015) para avaliar o Fit do desenho organizacional, a pergunta de pesquisa 

que este estudo se propõe a responder é: Como diagnosticar a estratégia de uma empresa de 

atividades agrícolas  com o modelo de BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015)? 

 

1.4 Conceitos centrais 

 

Há 2 conceitos centrais em desenho organizacional: (1) Fit e (2) Teoria das 

contingências (Contingency Theory). O Conceito de Fit serve para definir se uma organização 

está alinhada internamente (estrutura) e externamente (ambiente) e tem a premissa básica que, 

para qualquer estratégia, somente um número limitado de potenciais estruturas trarão 

benefícios (MILES; SNOW, 1984); dependendo de certos fatores de contingência 

(DONALDSON, 1987). Estar em Fit, significa estar com a empresa estruturada da forma 

correta para atender suas necessidades, assim, quanto melhor uma organização gerencia a 

criação de Fit entre sua estratégia e sua estrutura, melhor será sua performance (MILES; 

SNOW, 1984). Este conceito é importante para uma empresa agrícola porque uma firma em 

Fit desfruta de maior performance, que gera surplus (superávit, excedente, saldo positivo) de 

recursos e leva a expansão (HAMILTON; SHERGILL, 1992), como crescimento no tamanho 

da empresa, extensão geográfica, inovação ou diversificação. Estes fatores são essenciais para 

que empresas do setor agrícola possam gerar este surplus e consigam ser sustentáveis no 

longo prazo aproveitando as oportunidades que o mercado mundial de alimentação oferece 

para hoje e para o futuro. 

Organizações podem adaptar-se e sair de uma posição de desalinhamento (Misfit) 

para chegar a um alinhamento (Fit), mas podem não chegar um Fit total. Se pode chamar de 

Quase-Fit, que não chega a ser o alinhamento total, mas o suficiente para melhorar a 

performance e para aumentar a contingência Crescimento, por exemplo (DONALDSON, 

2001). 

O conceito de Teoria da Contingências (CT) é complementar ao de Fit e essencial 

para entender como alinhar os fatores que influenciam o desenho organizacional. Este 

conceito é derivado de um estudo empírico (LAWRENCE; LORSCH, 1967) que mostrou que 

os efeitos da estrutura organizacional na performance econômica relativa eram contingentes 

aos atributos do ambiente. Em CT se avaliam proposições contingentes que tem como 
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hipótese que há uma associação condicional de 2 ou mais variáveis independentes com um 

resultado dependente (FRY; SMITH, 1987). Este conceito é central neste estudo para a 

análise do alinhamento entre estrutura e ambiente em uma empresa, pois foi utilizado para 

realizar uma pesquisa empírica que partiu de uma lista pré-definida de proposições 

contingentes (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015), para permitir avaliar o alinhamento 

destes resultados em uma empresa agrícola. 

Um framework com várias contingências (multi contingências) que possibilitasse 

verificar uma relação causal de alinhamento (Fit) ou desalinhamento (Misfit) foi a forma 

encontrada para analisar se o modelo organizacional de uma empresa está desenhado de tal 

forma a que se tenha a melhor performance. No livro Organizational design: a step by step 

approach (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015), referenciado de forma positiva por 

NISSEN (2014) e DONALDSON (2014), elaborou-se uma forma de analisar o desenho das 

organizações de forma holística e embasar Fits ou Misfits em várias contingências de uma 

organização. Os autores desenvolveram treze multi contingências para avaliar Fit do desenho 

organizacional de uma empresa. 

 

1.5 Para entender os métodos utilizados 

 

Para isso, o trabalho adotou uma abordagem qualitativa, de investigação 

longitudinal e em profundidade, utilizando-se do estudo de caso único para contribuir com o 

conhecimento que se tem sobre fatores organizacionais específicos (EISENHARDT, 1989; 

YIN, 2005). A seleção do caso foi por amostragem não aleatória, por acessibilidade à 

informação e por conveniência (YIN, 2005). O estudo se propôs a realizar a pesquisa usando 

uma empresa agrícola onde possui conhecimento sobre as características do negócio e, por ter 

acesso aos profissionais que participaram da coleta de dados. A empresa utilizada possui uma 

fazenda localizada no estado de Mato Grosso que é focada em dois negócios de commodities 

voltadas ao agronegócio: (1) produção de grãos como soja e milho e (2) exploração da 

Pecuária. A unidade de análise utilizada foi a da Lavoura de grãos. A Pecuária não foi objeto 

deste estudo.  

O estudo foi conduzido por meio de entrevistas, observação e estudo de 

documentos. O método mais importante de coleta de dados foi o de entrevistas com perguntas 

específicas e abertas, semiestruturadas de história oral, onde os participantes dividiram suas 

próprias experiências sobre o assunto nas próprias instalações da fazenda no Mato Grosso e 

no escritório em São Paulo. A amostragem contou com 11 profissionais que participaram das 
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entrevistas e são os principais personagens da empresa que necessitam entender e elaborar 

estratégias que forneçam subsídios realizar as mudanças de estruturação e alinhamento 

organizacional. Grande parte destes assuntos estão fora do contexto de conhecimento e 

preparação que a maioria dos profissionais participantes da pesquisa obteve em sua formação 

no agronegócio. Para realizar este estudo, o pesquisador ficou 5 meses realizando visitas 

constantes à fazenda em períodos mínimos de 1 semana e, em uma das vezes, por 3 semanas 

diretas. Foi possível observar como são os processos, participar de reuniões como observador, 

interagir com as pessoas de diversos níveis hierárquicos, participar de atividades no campo 

dentro de máquinas agrícolas. Documentos foram disponibilizados para o pesquisador analisar 

e entender a empresa em aspectos como benefícios, remuneração, histórico financeiro, mapas, 

estrutura e estratégia.  

 

1.6 Conteúdo dos capítulos 

 

Este estudo está dividido em 6 capítulos. No capítulo 1 introdução são 

apresentados os problemas e oportunidades pertinentes ao tema e, de forma sucinta, a 

literatura disponível para dar sustentação teórica às proposições elaboradas, o objetivo, a 

pergunta de pesquisa e os métodos utilizados. O capítulo 2 detalha os conceitos de Fit, teoria 

das contingências e desenho organizacional e, apresenta todas as treze multi contingências e 

seus possíveis resultados que foram, posteriormente, usados na análise dos resultados para 

indicar o Fit da empresa analisada. O capítulo 3 descreve quais foram os métodos utilizados 

nesta pesquisa. Desde como a pesquisa foi desenhada, até como foram elaboradas as 

proposições, as perguntas, a escolha da empresa analisada e, como foram realizadas as coletas 

de dados e como as análises foram realizadas. O capítulo 4 fornece mais informações sobre o 

mercado de agronegócio e informações da empresa objeto deste estudo de caso. Já no capítulo 

5, foram detalhados todos os resultados das pesquisas realizadas, comparando a teoria com os 

resultados apurados em cada proposição e analisando se as contingências associadas às 

proposições estavam em Fit ou Misfit. O capítulo 6 apresenta as conclusões, as limitações 

desta pesquisa e considerações para trabalhos futuros. Ao final, são encontradas nos apêndices 

todos os formulários de perguntas utilizados. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Conceito de Fit 

 

O conceito de Fit é central para definir se uma organização está alinhada 

internamente (estrutura) e externamente (ambiente). E chave para o conceito de desenho 

organizacional (DONALDSON, 2014). A premissa básica do conceito de Fit é que para 

qualquer estratégia somente um número limitado de potenciais estruturas trarão benefícios 

(MILES; SNOW, 1984); dependendo de certos fatores de contingência (DONALDSON, 

1987). Assim, quanto melhor uma organização gerencia a criação de Fit entre sua estratégia e 

sua estrutura, melhor será sua performance (DOTY; GLICK, 1994, MILES; SNOW, 1984). 

Uma organização em Fit desfruta de maior performance, que gera surplus (superávit, 

excedente, saldo positivo) de recursos e leva a expansão (HAMILTON; SHERGILL, 1992), 

como crescimento no tamanho da empresa, extensão geográfica, inovação ou diversificação. 

Para melhor entendimento e dentro do contexto deste trabalho, considerou-se que 

as traduções da palavra Fit que melhor definem seu significado na língua portuguesa são 

“alinhado” e/ou “adequado” e/ou “balanceado”, ou seja, uma firma está em Fit quando possui 

uma configuração de fatores internos e externos melhor alinhados e/ou adequados e/ou 

balanceados de tal forma que seu desenho organizacional pode ser considerado como 

corretamente estruturado, desenhado e implementado para permitir melhor performance. 

Misfit seria então o oposto. 

Para evitar a abordagem de tentativa e erro para escolher e decidir os detalhes do 

desenho organizacional de uma firma, precisa-se entender porquê as organizações se 

redesenham. Pesquisas sobre o relacionamento entre desenho organizacional e eficiência 

mostram que aproximadamente 30% da variação na performance pode ser explicada pelo 

desenho organizacional (DOTY; GLICK; HUBER, 1993, BURTON et. al, 2002). 

À medida que uma organização se move entre condições de Fit e Misfit 

(alinhamento e desalinhamento) se tem uma resultante de maior ou menor performance, 

respectivamente. Cada fase de movimentação para um Misfit produz crescimentos 

incrementais nas contingências, como por exemplo tamanho (DONALDSON, 2006).  

A consequência de estar em Fit gera modificações na empresa como crescimento, 

assim, as empresas automaticamente encontram novos desafios de modificações para se 

adequar à nova realidade organizacional e, tem que se readequar para entrar novamente em 

Fit, buscando o adequado alinhamento de seus fatores. Isto aumenta o nível de variáveis de 
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contingência, como tamanho da empresa por exemplo, levando a um Misfit com a estrutura 

existente. Misfits diminuem a performance, eventualmente levando a uma crise de 

performance e mudança adaptativa da estrutura para voltar ao estado de Fit (CHANDLER, 

1962). Misfits são desalinhamentos dentro dos componentes do desenho da organização que 

podem levar à deterioração na performance da firma (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 

2004). Misfits ocasionam uma diminuição da performance organizacional, tanto hoje quanto 

no futuro. Misfits são, assim, os pontos de partida para a implementação de mudanças 

(BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015). 

 

2.2 Contingency Theory 

 

Para entender como alinhar os fatores que influenciam o desenho organizacional 

de uma firma é preciso entender a teoria cunhada pela primeira vez por LAWRENCE e 

LORSCH (1967) (KLAAS, 2004) chamada de teoria das contingências, do inglês, 

Contingency Theory (CT). Derivada de um estudo empírico que mostrou que os efeitos da 

estrutura organizacional na performance econômica relativa eram contingentes aos atributos 

do ambiente. Ou seja, a estrutura organizacional está subordinada, condicionada de alguma 

forma a atributos do ambiente e, esta relação, influencia diretamente a performance.  

Na terminologia da CT, variáveis como diferenciação e integração são 

denominadas fatores de contingência, ou simplesmente contingências. Uma proposição 

contingente é a que tem como hipótese que há uma associação condicional de 2 ou mais 

variáveis independentes com um resultado dependente (FRY; SMITH, 1987). Assim, 

diferenciação, integração e incerteza com o ambiente (environmental uncertainty) são 

variáveis independentes e performance econômica é um resultado dependente (KLAAS, 

2004). Este conceito é central neste estudo para a análise do alinhamento entre estrutura e 

ambiente em uma empresa, pois pretende-se realizar uma pesquisa empírica que parte de uma 

lista pré-definida de proposições contingentes onde, a partir de 2 varáveis independentes, se 

possa obter um resultado dependente que permita avaliar o alinhamento destes resultados em 

um tipo de empresa em particular. 

Alguns autores criaram contingências, como por exemplo: a contingência 

Estratégia (MILES; SNOW, 2003), a de incerteza de tarefas (PERROW, 1967), clima 

organizacional e esquemas de incentivo (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 1998) e 

configuração estrutural (MINTZBERG, 1979) e a contingência de Tecnologia 

(WOODWARD, 1965). 
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O que se pôde verificar é que diversos autores fornecem contingências 

específicas, mas que limitam a análise de uma organização de uma forma mais holística, mais 

abrangente. A análise de uma contingência de forma separada pode trazer uma conclusão que 

permitirá a análise de um quadro, uma moldura delimitada, uma visão específica de uma parte 

de uma organização, limitando assim uma análise mais abrangente. 

Na teoria, examinar um Misfit implicaria em examinar todas as combinações de 

varáveis estruturais e contingências de uma organização e identificar aquelas que estão 

desalinhadas com suas contingências. Mas, normalmente, o maior desalinhamento (Misfit) é 

resultado da mudança de uma contingência (exemplo: estratégia) que ainda não foi 

acomodada por um novo desenho organizacional alinhado (DONALDSON, 2014). O conceito 

base fundamental de Fit (alinhamento) é descrito em profundidade em BURTON e OBEL 

(2004). Identificando Misfits e fazendo os ajustes necessários, os gerentes podem 

significativamente melhorar a performance de suas organizações (DONALDSON, 2014). 

  

2.3  Framework de multi contingências e desenho organizacional 

 

Recentemente, BURTON, DeSanctis e OBEL (2006) identificaram um conjunto 

de 14 fatores de contingência (metas, estratégias, ambientes, etc.) que uma organização 

precisa endereçar de uma maneira integrada, e eles explicam como um conjunto determinado 

de contingências de uma organização podem mudar com o tempo. Assim, o framework 

teórico atual utilizando o conceito de Fit é o de perspectiva de multi contingências em que 

múltiplas contingências internas e externas precisam estar alinhadas para alcançar forte 

performance organizacional (NISSEN, 2014). 

O framework de multi contingências (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) é 

referenciado de forma positiva por NISSEN (2014) e DONALDSON (2014) e, é apontado 

como uma forma de analisar as organizações de forma holística para embasar Fits ou Misfits 

em várias contingências de uma organização. Os autores propõem, em seu trabalho mais 

recente (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015), treze contingências com 2 variáveis 

independentes cada, que geram resultados dependentes e mostram que é possível verificar o 

Fit, o alinhamento entre diversos fatores da empresa de acordo com seu perfil. Os autores 

propõem um framework que dá subsídios para que se possa concluir se determinada empresa 

está em Fit ou Misfit de acordo com seus resultados dependentes avaliados em cada uma das 

treze contingências.  
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BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) propõe um modelo formado por 5 

componentes: (1) metas/escopo, (2) estratégia, (3) estrutura, (4) processos e pessoas e (5) 

coordenação, controle e incentivos. Este framework é uma extensão do modelo de multi 

contingência de BURTON e OBEL (2004), que integra e estende várias contingências já 

estudadas por outros autores. Estratégia, tamanho, ambiente, tecnologia e clima 

(CHANDLER, 1962, WOODWARD, 1965; PUGH et al., 1969; LAWRENCE e LORSCH, 

1967). O modelo é consistente com os fatores de estratégia organizacional, estrutura e 

processos (MILES; SNOW, 2003) e o estrela (GALBRAITH, 1995). 

O framework de multi contingências pode ser visto na figura 1 a seguir, onde cada 

um dos 5 componentes se conecta mostrando suas interdependências. Assim, se qualquer 

destas conexões deixar de existir a empresa estará de alguma for desalinhada (em Misfit) e 

isto resultará em uma performance menor. (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015). 

 

Figura 1 - Modelo de Desenho Organizacional 
Fonte: BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) 

Nota: tradução do autor 

Este framework oferece uma estrutura para diagnosticar os componentes do 

desenho organizacional de uma organização e proporciona elementos que permitem uma 

análise de Fit entre as treze diferentes contingências (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 

Metas/Escopo

EstruturaProcessos e 

Pessoas

Coordenação, 

Controle e 

Incentivos

Estratégia
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2015). Os 5 componentes do framework apresentam um grupo de contingências específicas 

(quadro 1), onde cada uma destas contingências possui 2 fatores (variáveis independentes) 

que são analisados para posicionar a empresa pesquisada e proporcionar um resultado 

(variável dependente). Assim, escolhe-se de acordo as características da empresa um resultado 

entre 4 ou 5 possíveis dos quadrantes, como mostra o exemplo da figura 2 sobre a 

contingência “Estratégia” com as duas variáveis Exploitation (exploração no sentido de 

explorar os recursos ao máximo) e Exploration (exploração no sentido de explorador, empresa 

que explora e busca novas possibilidades, inova). Para localizar a opção no quadrante se 

classifica cada dimensão (variável) com uma nota de 1 a 5, sendo 1 para muito baixo, 3 para 

moderado e 5 para muito alto. Ambas traduzidas como “Exploração” pelo autor, com 

explicação do viés da variável entre parênteses. 

 

 
Figura 2 – Gráfico de Análise da Contingência Estratégia.  
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução e adaptação do autor 

 

O conceito de Fit tem sido minuciosamente conceitualizado e empiricamente 

confirmado em estudos (AMBURGEY; DACIN, 1994). Uma das abordagens mais 

amplamente aceitas e comuns para avaliar o conceito de Fit se refere ao trabalho de MILES e 
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SNOW (1978) (HAMBRICK, 2003) e tem sido usada em outros estudos. De acordo com a 

tipologia de comportamento estratégico de MILES e SNOW (2003), a organização pode 

responder ao ambiente de uma maneira relativamente consistente ao longo do tempo. 

Geralmente, empresas tentando seguir tais padrões de comportamento estratégico podem 

então ser vistas como tendo os seguintes perfis estratégicos: defender, prospector, analyzer ou 

reactor. Este estudo manteve a nomenclatura do autor em inglês por entender que a tradução 

traria poucos benefícios neste caso, mas foi colocada uma explicação mais a seguir neste 

documento no item que detalha cada uma das contingências para trazer o devido 

esclarecimento sobre as melhores definições dos 4 perfis estratégicos destacados acima 

(MILES; SNOW, 2003).  

As treze contingências e suas variáveis independentes e resultados dependentes 

(quadro 1) trazem uma visão holística para análise organizacional, embasadas na teoria das 

contingências e, dão sustentação teórica para avaliar o desenho organizacional de uma 

empresa e se os fatores analisados estão alinhados de uma forma ampla. 

Esta abordagem apresenta limitações por não apresentar um estudo de pesquisa 

em um número de empresas que permita dar sustentação empírica e melhores indícios de que 

as treze contingências são suficientes ou totalmente adequadas para análise de qualquer tipo 

de empresa de diferentes indústrias. No entanto, o alinhamento das contingências tem 

embasamento teórico e segue uma lógica cartesiana. 

Certamente, uma pesquisa em várias empresas e em diferentes setores da 

economia traria mais subsídios para aumentar a assertividade do framework apresentado. 

Entretanto, o estudo (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) é embasado em estudos de 

renomados autores que trataram do tema de forma focada e abrangente como vimos na 

contingência da figura 2 anterior.  

Uma análise de estudo de caso baseado em multi contingências para a indústria do 

agronegócio tem relevância acadêmica e prática por permitir uma pesquisa mais aprofundada 

de um caso real desta indústria no Brasil. Conclusões relevantes podem ser a porta de entrada 

para futuros estudos sobre o alinhamento e modelo organizacional para beneficiar diversos 

participantes deste setor.  

No quadro 1 a seguir estão dispostas as treze contingências, agrupadas em 5 

categorias e os respectivos fatores independentes e resultados dependentes (BURTON, 

OBEL; HÅKONSSON, 2015) 
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# Componente/Categoria Contingência Fatores de análise (independentes) Resultados possíveis (dependentes) 

1 Metas/Escopo Meta/Escopo Eficiência e Eficácia Nenhuma, Eficiente, Eficaz, Ambos 

2 Estratégia Estratégia 

Exploração (da utilização de 

recursos) e Exploração (para inovar, 

investigar) 

Defender, Analyzer (com e sem inovação), 

Prospector, Reactor 

3 Estratégia Ambiente Complexidade e Imprevisibilidade 
Calmo, Variado, Incerteza Localizada, 

Turbulento 

4 Estrutura Configuração 
Especialização Funcional e 

Orientação a produto/serviço/cliente 
Simples, Funcional, divisional e Matricial 

5 Estrutura 
Fronteiras 

Geográficas 

Proximidade de clientes e recursos 

otimizada e Capacidade de resposta 

local 

Multi doméstica, Internacional, Global e 

Transnacional 

6 Estrutura Acordos Externos 
Qtde de atividades externas, Qtde de 

pessoas externas 

Comunidade colaborativa, Autônomo, 

Provedor, Confederação 

7 Processos e Pessoas 
Desenho de 

tarefas 
Divisibilidade x Repetitividade 

Fragmentado, Tranquilo, Complicado, 

Complexo 

8 Processos e Pessoas Pessoas 
Número de Pessoas x 

Profissionalização 
Laboratório, Loja, Fábrica, Escritório 

9 Processos e Pessoas 
Estilo de 

Liderança 

Aversão a incertezas x Preferência 

por delegação 
Líder, Maestro, Gerente, Produtor 

10 Processos e Pessoas Clima Tensão x Prontidão para mudar 
Desenvolvimento, Grupo, Processo interno, 

Meta racional 

11 
Coordenação, Controle 

e Incentivos 

Sistemas de 

Coordenação e 

Controle 

Formalização x Descentralização Mercado, Família, Máquina, Clã/Mosaico 
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# Componente/Categoria Contingência Fatores de análise (independentes) Resultados possíveis (dependentes) 

12 
Coordenação, Controle 

e Incentivos 

Sistemas de 

informação e 

conhecimento 

Quantidade de informação x Natureza 

tácita da informação 

Orientação a pessoas, Orientação a eventos, 

Orientação a dados, Orientação a 

relacionamentos 

13 
Coordenação, Controle 

e Incentivos 
Recompensas 

Tipo de Meta dos incentivos 

(individuais x grupos x Base de 

análise 

Baseado em bônus, Remuneração individual, 

Baseado em habilidades, Participação nos 

lucros 

1 Quadro 1 – Multi Contingências. 
Fonte: Organizational Design:  a step by step approach (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Elaborado pelo autor 
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As treze contingências propostas (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

servem de base para avaliar o Fit ou Misfit de uma empresa ou unidade de tal forma que 

estará em Fit a unidade de avaliação em que os resultados de cada contingência estiver no 

mesmo quadrante ou na mesma coluna, conforme verifica-se a seguir no quadro 2. Assim, 

uma empresa com o “Perfil A” deve ter as características da coluna a qual pertence para estar 

em alinhamento (Fit). 

A lógica utilizada para termos uma visão abrangente do Fit da empresa está 

associada ao entendimento de que cada resultado de cada uma das treze contingências 

específicas deve estar alinhado com o conjunto de resultados (variáveis dependentes). Assim, 

se uma das varáveis independentes (resultado) de uma contingência não estiver na mesma 

coluna (quadro 2), então a empresa analisada estará com algum tipo de Misfit. Isto acontece 

porque cada coluna foi elaborada para ter resultados que estão relacionados e não fazem 

sentido estar em outra coluna se existir Fit.  

Como exemplo, suponha que se tenha avaliado que a estratégia de uma empresa é 

defender, ou seja, tem um foco de exploração dos recursos e tecnologias (BURTON, OBEL; 

HÅKONSSON, 2015). Se sua meta definida como sendo de eficiência, então esta empresa 

estaria em Fit. Caso a meta/escopo fosse eficiência e eficácia, então a melhor estratégia seria 

analyzer (com ou sem inovação) para que a empresa estivesse em Fit. 
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Contingência Perfil A Perfil B Perfil C Perfil D 

Meta/Escopo Nenhuma Eficiência Eficácia Eficiência e Eficácia 

Estratégia Reactor Defender Prospector 
Analyzer (com e sem 

inovação 

Ambiente Calmo Variado Incerteza localizada Turbulento 

Estrutura Organizacional Simples Funcional, Divisional Matricial 

Fronteiras Geográficas Global Internacional Multi doméstica Transnacional 

Acordos Externos Autônomo Provedor Comunidade colaborativa Confederação 

Desenho de tarefas Tranquilo Complicado Fragmentado Complexo 

Pessoas Loja Fábrica Laboratório Escritório 

Estilo de Liderança Maestro Gerente Líder Produtor 

Clima Grupo Processo interno Desenvolvimento Meta racional 

Sistemas de Coordenação 

e Controle 
Família Máquina Mercado Clã/Mosaico 

Sistemas de informação e 

conhecimento 
Orientação a eventos Orientação a dados Orientação a pessoas 

Orientação a 

relacionamentos 

Recompensas 
Remuneração 

individual 
Baseado em habilidades Baseado em bônus Participação nos lucros 

Quadro 2 – Alinhamento de Multi Contingências. 
Fonte: BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) 

Nota: Tradução do autor 
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Vários estudos mostraram que o alinhamento apropriado do desenho de 

organizações resulta em performance superior (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2002). Em 

muitos casos isto significa que as empresas que operam onde a eficiência ou a eficácia são 

altas, ainda podem ser consideradas como tendo um desenho organizacional aceitável e 

viável. Ter uma meta/escopo com eficiência e eficácia altas, tendo um modelo de organização 

ambidestra, pode ter mais poder na performance de uma empresa que o conceito de Fit 

(WULF; STUBNER; BLARR, 2010). No entanto, muitas empresas entendem que é 

necessário haver um trade off aceitável, porque ter a meta/escopo de ser eficiente e eficaz 

pode parecer o ideal, mas nem sempre é a mais indicada devido limitações do desenho 

organizacional. Empresas que estão nos quadrantes de eficiência ou de eficácia podem ser 

bem-sucedidas. Somente o quadrante onde não se tem nem eficiência nem eficácia deve ser 

evitado, a não ser que a empresa opere em um mercado altamente protegido ou seja uma 

empresa muito pequena ou startup vivendo seu primeiro período de risco (BURTON, OBEL; 

HÅKONSSON, 2015). 

Este estudo endereça uma lacuna para definição do alinhamento de fatores 

internos e externos que influenciam a performance para empresas ligadas ao setor do 

agronegócio utilizando o framework das treze multi contingências (BURTON, OBEL; 

HÅKONSSON, 2015). Muitos modelos que buscam demostrar qual o melhor Fit entre 

estrutura e ambiente foram pesquisados, estudados (MILES; SNOW, 2003, CHANDLER, 

1967, DONALDSON, 2001), entretanto, a aplicação de um modelo teórico que tenha o rigor 

científico do mundo acadêmico e ao mesmo tempo tenha sua aplicação para os praticioners, é 

de relevância para a geração de conhecimento através da pesquisa científica em dissertações 

como as de um mestrado profissional.  

Atingir alta performance em um negócio resulta de estabelecer e manter um 

alinhamento (Fit) entre 3 elementos: a estratégia da empresa, seu desenho organizacional e o 

ambiente em que a empresa opera (ROBERTS, 2004, p.12).  

A seguir são apresentadas as definições de cada contingência e de seus conteúdos 

e todas foram retiradas do framework proposto por BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015). 

2.4 As treze multi contingências 

Como o objetivo deste estudo é utilizar o framework de BURTON, OBEL; HÅKONSSON 

(2015) para diagnosticar o Fit de uma empresa, todas as contingências serão descritas a 

seguir, conforme a definição apresentada pelos autores. Todas as traduções e adaptações são 

de autoria do autor. 
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Meta organizacional: é o que a organização quer alcançar, declarada em termos de eficiência 

e eficácia. 

Escopo: são as atividades de uma organização ou que ela está ou não está fazendo. 

Estratégia: posição da empresa em relação ao tipo de exploração. Pode ser exploração de 

recursos existentes, focada em otimização de custos e fazer mais com menos ou exploração de 

novas oportunidades e inovação. 

Ambiente: é tudo que está fora das fronteiras da empresa ou unidade de análise e que pode 

afetar sua performance. É o mercado, a situação regulatória e legal, as oportunidades e outros 

aspectos externos do contexto que a empresa opera. 

Estrutura Organizacional: é o particionamento de tarefas por papéis de trabalho e a relação 

de reporting entre o trabalho. É o meio, assim como estratégia é considerado um fim. 

Fronteira Geográfica: fronteira geográfica da empresa é a abordagem para gerenciar através 

das distâncias.  

Acordos externos (contratos): acordos escritos e assinados por 2 ou mais partes que 

declaram condições específicas de troca e dependência. Podem conter procedimentos de 

resoluções antecipadas para contingências e discordâncias. Acordos externos são necessários 

quando a empresa tem de decidir se as tarefas serão distribuídas para serem realizadas 

internamente ou se serão feitas de forma terceirizada, distribuindo estas atividades para 

parceiros externos. Os acordos externos estão relacionados com os contratos que são feitos 

com empresas ou pessoas para se realizar tarefas necessárias. 

Desenho de tarefas: é a decomposição do trabalho (tarefa maior) em sub tarefas e a 

coordenação destas para atingimento das metas da organização. 

Pessoas: é a representação das capacidades que as pessoas trazem para a organização. Esta 

representação é também associada ao número de pessoas da organização. 

Estilo de liderança: é o modo predominante usado pelos gestores  (líderes) de uma empresa 

para gerenciar seus funcionários. 
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Clima organizacional: ambiente interno ou atmosfera de trabalho da organização da maneira 

como todos os funcionários a experimentam, incluindo líderes e subordinados. 

Sistemas de coordenação e controle: sistemas que integram as várias partes da organização 

para suportar o atingimento das metas e a capacidade de resposta para o ambiente e as 

demandas das tarefas. São importantes para assegurar que o trabalho ocorra de forma 

tranquila entre os diversos componentes da empresa. 

Sistemas de informação e conhecimento: métodos para prover dados que tenham 

significado para os tomadores de decisão. Assim, os sistemas de informação e conhecimento 

são usados de uma maneira abrangente para coletar, armazenar e processar informação na 

empresa. 

Incentivos/Recompensas: meios ou instrumentos desenhados para encorajar certas ações ou 

comportamentos de funcionários ou grupos de funcionários. Podem ou não ser monetárias, 

pois as pessoas respondem a elogios, aceitação, senso de pertencer e reconhecimento de 

autoestima. Devem ser internalizados pelas pessoas que os aceitam e consideram justos e 

motivadores. 

 

2.5 Detalhamento das contingências 

 

Metas/Escopo 

Todas organizações valorizam eficiência e eficácia em algum grau, mas a pergunta é qual é a 

prioridade dominante? 

A análise da missão e visão da empresa podem dar pistas do perfil da empresa 

quanto a seu posicionamento na quadrante eficiência/eficácia. Para avaliar as metas e o 

escopo de uma empresa pode-se avaliar a importância relativa destas 2 dimensões: eficiência 

e eficácia.  

Eficiência: uma empresa tem mais eficiência quanto maior for o seu foco primário em inputs, 

uso dos seus recursos e minimização de custos para produzir seus produtos e serviços, e a 

forma de realizar melhorias é fazendo-as de forma contínua, principalmente nos seus 

processos. 
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Eficácia: uma empresa tem maior em eficácia quando seu foco primário é em outputs, 

produtos ou serviços e receitas, P&D, Inovação. 

Alguns acadêmicos argumentam que as empresas focam em eficiência e eficácia 

sequencialmente, alternando períodos evolutivos com foco em eficiência que são 

interrompidos por períodos revolucionários de mudança com foco em eficácia (TUSHMAN e 

ROMANELLI, 1985). 

Bons indicadores do foco nestas dimensões podem ser encontrados na definição 

de missão e visão da empresa, nos balanços e em fontes abertas como o website da empresa. 

 
 

Quadro 3 - Contingência Metas/Escopo 
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor 

 

Resultados possíveis desta contingência: 
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Foco na Eficiência: empresas neste quadrante continuam a fazer o que faziam no passado, 

mas com uma abordagem de melhoria contínua e produzir mais com o menor custo é sua 

principal meta. “Foco na Eficiência” tem sua abordagem principal na melhor utilização de 

recursos necessários para produzir seus produtos e serviços. Tal tipo de empresa 

frequentemente tem melhor performance em ambientes estáveis onde podem defender sua 

posição com foco em baixo custo.  

Baixa preocupação com Eficiência e Eficácia: modelo que faz mais sentido somente em 

casos de empresas que são ou Monopólios ou Startups. 

Foco na Eficácia: se a empresa tem este foco então o custo é preocupação secundária (não 

que não seja uma preocupação, pois teoricamente deveria ser em qualquer empresa que queira 

maximizar lucros ou aproveitar melhor os recursos disponíveis). Uma empresa enquadrada 

neste perfil tem maior preocupação com a criação de novas ideias e preços e, normalmente, 

podem praticar preços maiores que seus concorrentes. Foca mais em suas metas e tem menor 

cuidado com a eficiência de uso de seus recursos. 

Foco em Eficiência e Eficácia: ter o foco ambidestro, estratégia defendida por vários autores 

(NISSEN, 2014), coloca a empresa com um perfil que está associado a estar em um ambiente 

competitivo, volátil e complexo e, para tanto, requer esforço tanto na direção da inovação de 

produtos e serviços quanto em produzir a baixo custo. Esta abordagem é certamente mais 

custosa para as empresas e seu balanceamento é vital para evitar desequilíbrios (Misfits) e este 

conceito é fundamental para criar-se o conceito de desenho organizacional que deveria 

privilegiar modelos onde ocorre melhoria de performance. 

Estratégia 

Esta contingência é considerada básica para se definir o modelo organizacional e 

seu foco é avaliar a estratégia e não como e porque uma escolha estratégica é feita. Estratégia 

é fim enquanto estrutura é o meio de sua operacionalização das metas de eficiência e eficácia 

(BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015). Assim a estrutura segue a estratégia 

(CHANDLER, 1962). 

Exploração (recursos) e exploração (inovação) são dimensões da estratégia que 

podem ser usadas para formar a base da categorização da estratégia de uma empresa 

(BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015). 
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Exploração (Utilização de Recursos): é mais alta quando a empresa busca eficiência e usa 

as tecnologias conhecidas ou atuais para fazer as coisas de uma maneira nova. 

Exploração (Inovar, Investigar): é mais importante na empresa que usa fortemente o 

processo de busca de novas tecnologias e novas maneiras de fazer as coisas. Aceita mais 

tomar mais riscos e buscar inovação. 

 

Quadro 4 -. Contingência Estratégia.  
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor 

Resultados possíveis desta contingência: 

Uma maneira simples e poderosa de descrever a estratégia da empresa é em 

termos da seguinte tipologia (MILES; SNOW, 2003): (1) reactor, (2) defender, (3) 

prospector, (4) analyzer. Esta tipologia provou ser muito robusta e é frequentemente utilizada 

atualmente (HAMBRICK, 2003). 

Prospectors: são empresas que continuamente procuram por oportunidades mercadológicas e 

experimentais com respostas potenciais às mudanças de ambiente (MILES; SNOW, 2003). 
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Estas organizações frequentemente são pioneiras no desenvolvimento de novos produtos, 

sendo muito orgânicas estruturalmente e assim precisando um alto grau de descentralização 

(MILES; SNOW, 2003). Tem abordagem agressiva em Inovação, preferem estar na frente do 

mercado (first mover), buscam oportunidades e experimentam mudanças regularmente, em 

detrimento de serem mais eficientes e aproveitar melhor os recursos atuais. 

Defenders: são organizações que tem uma abordagem mais conservadora e preferem competir 

em preço e qualidade em vez de investir pesadamente em desenvolvimento de novos 

produtos. Frequentemente focam em mercados de nicho e sua atenção se volta para melhorar 

a eficiência de suas operações existentes (MILES; SNOW, 2003). Inovação estreita e focada, 

explora pouco fora do escopo corrente. Ênfase em manter posição competitiva. Foco em 

inovação de Processos e Eficiência 

Analyzers: empresas que compartilham elementos de ambos comportamentos estratégicos dos 

prospectors e defenders. Elas raramente fazem o primeiro movimento, mas, ao invés, filtram 

suas indústrias com novas ideias e adotam rapidamente aquelas que tem um apelo promissor 

(MILES; SNOW, 2003). Assim, elas tentam simultaneamente explorar novas oportunidades 

de mercado e colher em uma base de clientes e produtos estáveis (MILES; SNOW, 2003).  O 

Analyzer sem Inovação é mais similar ao defender, só que com alguma ênfase em inovação 

passiva ou cópia/imitação. Já o Analyzer com Inovação é mais similar ao prospector, com 

algum foco em eficiência, ao mesmo tempo que também é bem eficaz/inovador. 

Reactors: são empresas que carecem de qualquer estratégia consistente voltada para o futuro. 

Um reactor raramente ajusta sua estratégia ou comportamento a não ser que seja forçado por 

pressões do ambiente (MILES; SNOW, 2003). Eles tipicamente carecem de qualquer Fit entre 

estratégia e estrutura, mas respondem principalmente às mudanças do mercado de formas 

passageiras e irregulares (MILES; SNOW, 2003). Um reactor não tem estratégia intencional 

de inovação, somente faz ajustes quando forçado, por necessidade ou problema. Reage a 

situações e não planeja o futuro. 

Ambiente 

A performance da empresa depende de como ela está alinhada com o ambiente. 

Este conceito pode ser visto como uma visão racional da organização e está alinhado com a 

teoria de sistemas abertos da organização do desenho da organização (open systems view) que 

vê uma empresa não apenas como estruturas simples e burocráticas separadas dos seus 
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arredores, mas como entidades complexas que enfrentam incertezas consideráveis nas suas 

operações e na constante interação com o ambiente. Esta visão sistêmica assume que os 

componentes da organização procurarão equilíbrio entre que lhe fazem alguma espécie de 

pressão e suas respostas a estas forças. Há uma série de maneiras de ver o ambiente, pode ser 

do ponto de vista complexidade (BURTON e OBEL, 2004), instabilidade, ignorância dos 

dados, número de variáveis e interdependência de variáveis que depois foram reduzidos para 

imprevisibilidade e complexidade (LAWRENCE, 1981).  

Mais recentemente, surgiram outras formas de definição do ambiente como 

turbulência e complexidade (SIGGELKOW e RIVKIN, 2005). Certamente há nesta lista 

fatores em comum, mas não são uma lista completa e detalhada de fatores do ambiente e a 

forma de medir está mais na percepção da gestão das empresas, o que não os torna objetivos. 

Qualquer que seja a definição usada, certo é que o ambiente é um fator determinante na 

definição do desenho organizacional. A verdade é que o ambiente cria tanto limites quanto 

oportunidades para a estratégia da empresa e consequentemente sua estrutura. Então a 

maneira que se deve definir o ambiente é em termos do que se sabe que afeta a organização 

(BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015). 

Ambiente é um fator determinante na performance de uma firma (ROBERTS, 

2004, p.18) que observada como um sistema completo, formado por pessoas, estruturas e 

processos, é necessário que cada um destes fatores esteja alinhado com o ambiente (MIIES; 

SNOW, 2003).  Apesar da incerteza (LAWRENCE e LORSCH, 1967) ser um fator 

característico do ambiente, sua definição e abrangência incluem os concorrentes e suas 

estratégias, fornecedores, clientes, ambiente tecnológico, sistema legal e regulatório, ambiente 

político, social, ambiental, demográfico, entre outros (ROBERTS, 2004, p.18). Desta maneira, 

pode-se definir o ambiente como tudo que está fora das fronteiras da empresa ou unidade de 

análise (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) e que pode afetar sua performance. E, se a 

unidade de análise for um departamento ou unidade dentro da empresa, então os outros 

departamentos ou unidade também fazem parte do ambiente (BURTON, OBEL; 

HÅKONSSON, 2015). 

Pode ser mais simples entender quais são os fatores que podem afetar a 

performance da empresa do que estimar o grau de incerteza associado a cada um deles. Para 

definir o ambiente serão usados dois fatores: complexidade e imprevisibilidade (BURTON, 

OBEL; HÅKONSSON, 2015). 
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Complexidade: é maior quanto maior for o número de fatores do ambiente externo a empresa 

(exemplo: clima, câmbio, oferta e procura, logística, etc.) e quanto mais interdependência 

houver entre estes fatores. Complementarmente, quanto mais complexa, maior a quantidade 

de informação necessária para ser processada para tomada de decisões. 

Imprevisibilidade: maior quanto mais imprevisíveis, de maior variância e de menor 

entendimento forem os fatores do ambiente. Quanto mais imprevisível o ambiente maior a 

necessidade de previsão (forecast) ou capacidade de ajuste. 

 

Quadro 5 - Contingência Ambiente.  
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor 

 

Resultados possíveis desta contingência: 

Variado: maior número de fatores, mas com maior facilidade de previsão. Em ambientes 

deste tipo se deve trabalhar com bom planejamento. 
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Calmo: ambiente simples e conhecido com poucas surpresas. 

Incerteza localizada: quando há poucos fatores do ambiente e existe pouca interdependência 

entre eles (chuva para um fazendeiro por exemplo). Neste caso, há necessidade de maior 

flexibilidade para tomada rápida de decisão. 

Turbulento: Há poucos fatores do ambiente e existe muita interdependência entre eles. O 

fazendeiro com o fator chuva e outros fatores como preço e Câmbio, por exemplo. Nestes 

casos há muito necessidade de agilidade e flexibilidade. 

Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional deve estar relacionada com a divisão de tarefas maiores 

em menores para realizar os objetivos da empresa. Uma vez que as tarefas da empresa são 

particionadas e as unidades ou subunidades da estrutura especificadas, as questões de desenho 

organizacional são quem toma que decisões com que informação, quem fala com quem sobre 

o que, ou qual é a estrutura de comunicação (GALBRAITH, 1973, 1974). 

A complexidade da organização está no formato da configuração da estrutura, ou 

seja, na largura e altura da hierarquia. Note-se que a largura está associada ao grau de 

especialização e enquanto a altura com a profundidade da hierarquia. 

Desenhar a estrutura de uma empresa é uma tarefa que exige confrontar várias 

questões de como se deve desenhar a melhor estrutura organizacional. Algumas questões 

devem ser feitas baseadas na lógica do processamento de informações (SISNEY, 2013), 

algumas indicações para forma a estrutura são: as unidades devem se beneficiar da 

especialização, se deve minimizar a soma dos custos de coordenação externa e interna, 

combinar funções onde há sinergia, o balanceamento interno do foco em eficiência e eficácia 

deve ser melhor que a separação dos dois, unidades focadas em eficiência não devem se 

reportar a funções focadas em eficácia e vice versa e a amplitude de controle deve 

corresponder com as condições organizacionais e capacidades de liderança (BURTON, 

OBEL; HÅKONSSON, 2015).  

Especialização Funcional: maior a medida que o foco da empresa é mais interno em 

especialização e em como as tarefas são realizadas. 
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Orientação a Produtos/Serviços/Clientes: maior é a orientação a produtos, serviços ou 

clientes quanto maior for o foco externo da empresa e maior a for a preocupação no 

relacionamento com clientes e fornecedores. 

 

Quadro 6 - Contingência Estrutura Organizacional 
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor 

Resultados possíveis desta contingência: 

As 4 configurações básicas são: simples, funcional, divisional e matricial 

(MILES; SNOW, 2003) 

Simples: mais comum em pequenas empresas onde o executivo está no centro das decisões.  

Pela natureza mais simples do negócio, normalmente uma pessoa pode executar várias 

funções pois o nível de especialização é mais baixo ou a necessidade faz com que se menos 

pessoas executem tarefas para garantir a continuidade dos negócios. 

Funcional: esta configuração de estrutura tem os gerentes com departamentos e funções bem 

definidas. A hierarquia e executivo estão no centro da tomada de decisão. Como as funções 
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são melhor definidas, os nomes das tarefas também o são, exemplo: vendas, operações, 

finanças, etc. 

Divisional: esta fora de organizar a estrutura organizacional possui unidades mais 

independentes, unidades de negócio (Business Units) ou divisões. Um nível executivo de 

coordenação acima deve existir, seja por cliente, produto ou região. Cada divisão tem suas 

metas financeiras independentes. É mais responsiva ao mercado que a estrutura funcional. 

Matricial: na estrutura matricial se usam tanto as vantagens da eficiência do modelo 

Funcional quanto a eficácia do Divisional. Há maior risco de negociações e reuniões 

excessivas e consequente atraso na tomada de decisões. 

Fronteira Geográfica 

Uma maneira de descrever as fronteiras geográficas da empresa é definir qual a 

melhor abordagem para gerenciar através das distâncias em termos de ter localização mais 

próxima dos recursos versus uma fronteira geográfica e de escolher localizações onde haja 

maior resposta e rendimento para operar de forma local versus aproveitar padrões globais e 

economias de escola.  

Duas dimensões representam os trade-off no desenho organizacional que 

correspondem às estratégias de exploração (exploration e exploitation) da empresa. Assim, se 

a empresa persegue a exploração de recursos (exploitation), então ela deve se organizar para 

ter uma proximidade de recursos (optimal sourcing) maior, enquanto o contrário aconteceria 

quando o enfoque for maior em exploration (de inovar, buscar novas formas de fazer, criar).  

Optimal Sourcing: este fator se refere a localizar suas operações no lugar do mundo que traga 

a maior vantagem no contato com os clientes, eficiência de custos, acesso aos recursos 

necessários e outros objetivos. Se a empresa localiza sua base de trabalho o mais próximo 

possível de onde estão os seus suprimentos de recursos então ela coloca mais valor no optimal 

sourcing. As outras opções seriam estar mais próximo da matriz ou em uma cidade particular, 

país ou região onde a empresa tem operações já existentes, então o optimal sourcing seria 

mais baixo.  

Utilizou-se a definição “grau de proximidade física dos recursos de forma 

otimizada” (tradução do autor) para caracterizar a melhor tradução do termo em inglês 

optimal sourcing. 
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Local responsiveness: capacidade de resposta local se refere a decisão de distribuir o trabalho 

em vários locais versus consolidar o trabalho em um ou poucos locais centralizados. Assim, 

quanto maior for a capacidade de resposta local quanto maior será a capacidade da empresa de 

distribuir o trabalho em diversas localidades diferentes versus consolidar o trabalho em 1 ou 

poucos locais centralizados. Distribuir o trabalho em vários locais maximiza a flexibilidade de 

sua empresa para completar tarefas em qualquer local e em contato próximo com demandas 

locais. Consolidar operações diminui a capacidade de resposta local, embora traga economias 

de escala, oportunidades de padronização de práticas de trabalho e aumenta o controle 

gerencial. Uma tradução desta dimensão que melhor se aplica é “capacidade de distribuição 

física de trabalho”, que na língua portuguesa tem uma semântica mais apropriada para 

entendimento do seu significado real. 

 

Quadro 7 - Contingência Fronteira Geográfica. 
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor 

Resultados possíveis desta contingência: 

Os trade-off associados com estes dois fatores geram 4 opções básicas para 

estruturar a distribuição da organização: global, internacional, multi doméstica e transnacional 
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(BARTLETT e GOSHAL, 1998) e se baseiam em estudos de como as empresas 

multinacionais desenvolvem estratégias de marketing globalmente. Neste estudo estas duas 

dimensões focam mais na estrutura organizacional do que em assuntos de estratégia e 

marketing (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015). 

O autor (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) usa como base um estudo 

focado em empresas multinacionais transnacional (BARTLETT e GOSHAL,1998) sem 

considerar que a tipologia utilizada não se aplicaria a empresas que tem suas operações 

localmente. Assim, a nomenclatura utilizada para classificar as empresas nas 2 dimensões 

apresentadas seria de mais complexo entendimento quando não se estudam empresas que não 

operam de forma global. Assim, uma tipologia que complementa o estudo (BURTON, OBEL; 

HÅKONSSON, 2015) sem afetar seu significado, e obedecendo às dimensões apresentadas 

para descrever os resultados dos quadrantes da contingência Fronteira Geográfica e que pode 

ser utilizada para qualquer tipo de empresa: (1) operação centralizada (com menor ou maior 

proximidade física dos recursos) e (2) operação descentralizada (com menor ou maior 

proximidade física dos recursos). Estes 4 termos são de tradução e descrição do autor. 

Global: uma empresa define sua fronteira geográfica como sendo global quando concentra 

suas atividades em um local e usa a centralização como forma de obter vantagens da 

centralização de decisões e práticas de trabalho estabelecidas pela operação central. Uma 

tradução deste resultado que melhor se aplica é “Operação Centralizada (com menor 

proximidade física dos recursos) “ (tradução do autor) que na língua portuguesa tem uma 

semântica mais apropriada para entendimento do seu significado real. 

Internacional: este modelo de fronteira geográfica é característico onde as empresas estão 

mais próximas dos recursos, para cada produto ou serviço, e mais afastadas da matriz, 

formando centros de excelência. Usam a proximidade dos recursos humanos, clientes, 

fornecedores para obter melhor performance. Uma tradução deste resultado que melhor se 

aplica é “Operação Centralizada (com maior proximidade física dos recursos) “ (tradução do 

autor) que na língua portuguesa tem uma semântica mais apropriada para entendimento do seu 

significado real.  

Multi doméstica: esta abordagem é descentralizada geograficamente. Nesta estratégia de 

geografia a empresa customiza suas operações em regiões ou países específicos, oferecendo 

produtos e serviços que atendam preferências locais. Esta forma pode ser eficiente para firmas 
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entrarem em mercados diferentes dos da matriz central. Uma tradução deste resultado que 

melhor se aplica é “Operação Descentralizada (com menor proximidade física dos recursos) “ 

(tradução do autor) que na língua portuguesa tem uma semântica mais apropriada para 

entendimento do seu significado real.  

Transnacional: é uma mistura do modelo Internacional e Multi doméstico, para obter tanto as 

vantagens locais quanto as regionais ou por país. As eficiências trazidas por estar mais 

próximo de clientes, parceiros e recursos humanos. “Operação Descentralizada (com maior 

proximidade física dos recursos) “ que na língua portuguesa tem uma semântica mais 

apropriada para entendimento do seu significado real. 

Acordos Externos: 

Na contingência fronteira geográfica é examinada a decisão de se distribuir as 

tarefas da organização e, para se tomar tais decisões, a empresa tem de decidir se as tarefas 

serão distribuídas para serem realizadas internamente dentro da organização ou se serão feitas 

de forma terceirizada (outsourcing) distribuindo estas atividades para parceiros externos. 

Os acordos externos estão relacionados com os contratos que são feitos com 

empresas ou pessoas para se realizar tarefas necessárias. 

Para analisar a contingência acordos externos será usada a tipologia com a 

dimensão de número de acordos com empresas e número de acordos com pessoas. 

A distinção entre atividade externa e pessoa externa nem sempre é clara. Por 

exemplo, um fazendeiro pode realizar a colheita com uma empresa terceirizada como uma 

atividade ou pode contratar funcionário temporário (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 

2015). 

Atividades Externas: é maior quanto maior for o nível de terceirização da empresa com 

outras empresas e maior for o número de acordos (contratos). As atividades terceirizadas 

estão aquelas que a empresa poderia exercer e prefere terceirizar por um motivo específico. 

Pessoas Externas:  maior quanto maior for o número de pessoas externas que não são 

funcionários, mas que tem papel importante nas atividades da empresa. Pode-se considerar 

contratações para períodos de pico como a Safra, por exemplo. Esta dimensão é mais baixa 
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quando quase não se contratam pessoas para serviços específicos e se o pessoal interno é 

suficiente para realizar as tarefas. 

 

Quadro 8 - Contingência Acordos Externos.  
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor 

Resultados possíveis desta contingência: 

Autônomo:  este resultado é obtido quando há poucos contratos de terceirização com pessoas 

e empresas. A empresa ou faz joint ventures ou realiza as suas tarefas internamente. 

Terceirizador (Outsourcer): neste caso a empresa tem um número grande de contratos com 

outras firmas para realização de tarefas específicas que não quer executar e muito pouco ou 

nenhuma terceirização com pessoas. Estes acordos podem servir para reduzir as incertezas de 

não possuir os recursos quando necessários e reduzir necessidade de maiores investimentos de 

capital. 
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Comunidade Colaborativa: este modelo baseado em ter grupos de firmas que podem atingir 

melhor suas estratégias e metas se estiverem em colaboração.  Nestes casos, não há 

propriedade formal das divisões e a participação é voluntária. 

Confederação: é um resultado de tipo de acordo onde há uma confederação, um consórcio 

entre várias empresas e pessoas para conduzir uma atividade de negócio com propósitos de 

benefício mútuo. Alianças estratégicas ou parcerias (exemplo: Star Alliance, One World). 

Desenho de Tarefas 

Desenho de tarefas é a decomposição do trabalho em sub tarefas enquanto se 

considera a coordenação entre elas para alcançar as metas. De uma maneira geral, é possível 

imaginar que uma empresa desempenha uma grande tarefa (processo) que precisa ser 

decomposta em tarefas cada vez menores para obter um trabalho realizado.  

MINTZBERG (1983) nos dá uma indicação importante de que o desenho 

organizacional envolve 2 problemas complementares: (1) como particionar tarefas maiores 

em menores; (2) como coordenar estas tarefas menores de forma que elas se alinhem juntas de 

modo a realizar com eficiência a tarefa maior ou meta organizacional. Esta contingência 

utiliza duas dimensões: divisibilidade e repetitividade: 

Divisibilidade:  esta dimensão de análise de tarefas está relacionada ao quanto é possível 

desmembrar, dividir tarefas maiores em menores. Assim, quanto maior for a possibilidade de 

se dividir uma tarefa (processo) maior em tarefas menores (sub processos) que ainda 

continuem independentes (granularidade) maior será sus divisibilidade. Então, quanto mais se 

puder dividir tarefas que são independentes maior será a sua divisibilidade. 

Repetitividade: o grau de repetitividade de uma tarefa está associado ao quanto ela pode ser 

padronizada e repetida da mesma forma várias vezes. Assim, quanto maior for a padronização 

e a possibilidade de se repetir as tarefas da mesma forma maior seu grau de repetitividade e, 

quanto mais for preciso que se customize uma tarefa, quanto mais se tenha que pensar em 

como realiza-la e menos padronizada for a forma de executá-la menor será a repetitividade. 

Quanto mais repetitiva puder ser uma tarefa, menor será o grau de incerteza. 
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Quadro 9. Contingência Desenho de tarefas.  
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor 

Resultados possíveis desta contingência: 

Tranquilo: resultado de modelo de divisão de tarefas onde as tarefas são altamente divisíveis 

e tem alto grau de repetitividade, precisando de pouca coordenação entre sub tarefas para 

realizar o trabalho.  

Complicado:  resultado relacionado a quando a empresa tem se desenho onde as tarefas não 

são muito divisíveis, mas são altamente repetitivas. Neste modelo se requer muita 

coordenação das tarefas repetitivas e conectadas. 

Fragmentado:  quando as tarefas são altamente divisíveis, mas não são repetitivas. Este 

modelo requer um tipo diferente de coordenação para ajustar as variações entre as sub tarefas, 

mas ajustes entre tarefas não conectadas não são necessários. 
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Complexo: este desenho de tarefas não é nem divisível nem repetitivo. É o mais difícil para 

coordenar, pois os são necessários ajustes entre as tarefas que não são nem conectadas e nem 

repetitivas quando requeridas simultaneamente. 

 

Pessoas 

Esta contingência para análise das pessoas da organização usa 2 dimensões de 

análise: número de pessoas e grau de profissionalização do time. 

Número de Pessoas: esta dimensão considera que o caso o número de pessoas na 

organização é alto se para se para o tamanho do seu negócio o número de pessoas é alto. Uma 

forma de empiricamente decidir é observar se as empresas similares têm mais ou menos 

pessoas que a organização em estudo. 

Profissionalização (da força de trabalho): a profissionalização é maior a medida que as 

habilidades, conhecimentos, o nível de educação, os treinamentos e experiência dos 

indivíduos da organização permite que eles executem tarefas mais complicadas, maiores e 

mais difíceis e complexas. 
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Quadro 10 - Contingência Pessoas.  
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor 

Resultados possíveis desta contingência: 

Loja: poucas pessoas e com experiência e necessidade de educação formal e treinamentos 

pequenos, como em uma pequena loja. Não há foco em eficiência nem em eficácia. 

Fábrica: há um número maior de pessoas com baixa profissionalização e expertise 

especializada. As rotinas devem ser simplificadas e executadas de forma padronizada e 

rotineira, seguindo necessidade de treinamento. O foco é em eficiência. 

Laboratório: poucas pessoas com alta profissionalização. As rotinas de trabalho exigem alto 

grau de educação, treinamento e experiência. Existe pouca supervisão e há grande autonomia 

de trabalho. O maior foco é em eficácia. Costuma existir mais conhecimento tácito pois a 

natureza de trabalho normalmente não possibilita que haja maior codificação do 

conhecimento, processos e procedimentos de trabalho. Quanto maior for a profissionalização 

na empresa maior a capacidade de troca de informações de forma tácita. 
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Escritório: este tipo de configuração possui maior pessoas com alta profissionalização. As 

grandes empresas de consultoria, empresas de engenharia e construção ou empresas 

farmacêuticas tem estas características, onde existe autonomia, alta coordenação e 

comunicação, P&D e gestão dos inúmeros projetos. Precisam tanto de eficiência quanto 

eficácia e é alta a necessidade de compartilhamento de informações.  

Indivíduos são limitados na sua forma de pensar racionalmente, o que significa 

que as pessoas são limitadas em sua capacidade de processar informação. A racionalidade 

limitada (SIMON, 1955) está no cerne do motivo de precisarmos das organizações e de serem 

necessários desenhos de tarefas e sistemas de informação para atingir metas maiores. 

Para efeitos de análise de Fit é importante considerar que de forma geral a 

eficiência e complexidade do ambiente podem ser encontradas quando se aumenta o número 

de pessoas, e eficácia e a imprevisibilidade do ambiente requerem um aumento das 

capacidades e consequente aumento da profissionalização (BURTON, OBEL; 

HÅKONSSON, 2015). 

Quando analisar o número de pessoas é preciso contextualizar, pois os autores 

(BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) não dão referências ao que seja maior ou menor. 

Para esta análise ser mais completa também é preciso considerar o número de funcionários em 

uma empresa em um contexto americano ou europeu de empresas multinacionais e de 

empresas locais no Brasil. 

Estilo de liderança 

Liderança é um dos assuntos mais amplamente debatidos em gestão 

(management). Estilo de liderança é maneira como os gestores  de uma da empresa de 

gerenciam seus subordinados (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015). 

Neste caso, o objetivo não é avaliar se um gestor é um líder para seus 

subordinados, mas qual é o estilo de liderança que predomina na empresa analisada, de tal 

forma que se possa avaliar se este estilo está alinhado ou não (Fit ou MisFit) com o desenho 

da organização.  

KOTTER (1996) comprara gestão e liderança, onde o primeiro é um conjunto de 

processos para manter um complicado sistema de pessoas e tecnologias como orçamento, 

pessoas e controladoria, funcionando sem problemas e, o segundo, é definido como um 
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conjunto de processos que criam e adaptam a organização para mudanças, definindo como o 

futuro irá parecer, alinhando e inspirando as pessoas com esta visão, apesar dos obstáculos. 

Para resolver os problemas de desenho organizacional de uma empresa é preciso que haja 

tanto o gestor quanto o líder (ROBERTS, 2004). No estilo de liderança de BURTON, OBEL; 

HÅKONSSON (2015) não há uma classificação cartesiana onde ou se é gestor ou se é líder, 

mas sim, 4 possíveis estilos (quadro 11) que terão características de um e de outro perfil. 

No caso da contingência “estilo de liderança”, o que se quer obter como resultado 

da análise da empresa é o perfil de liderança predominante, usando 2 dimensões para se 

chegar a esta conclusão: aversão a incertezas e preferência por delegação. Em conjunto, estas 

2 variáveis independentes mostram como os gestores influenciam tanto a eficiência quanto a 

eficácia da organização. 

Aversão a Incertezas: a aversão a incertezas está associada ao quanto os gerentes são mais 

ou menos tolerantes em lidar com incertezas. Assim, quando os gerentes evitam tomar ações 

ou fazer escolhas que envolvam maior risco eles são mais avessos a riscos, a incertezas. A 

versão é mais baixa quando a gerência tende a ser tomadora de riscos e não são avessos a 

risco. 

Preferência por Delegação: é mais alta em uma empresa quando os gerentes estimulam seus 

subordinados diretos a decidirem sobre o que e como o trabalho tem de ser feito e, 

consequentemente delegam mais. É mais baixa quando os gerentes acima tomam decisões 

sobre como e o que do trabalho deve ser feito e supervisionam de perto. 
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Quadro 11. Contingência Estilo de Liderança.  
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor 

Resultados possíveis desta contingência: 

Maestro: perfil de liderança que prefere pouca delegação e aceita incertezas.  Intervém 

diretamente para assegurar que as decisões foram feitas de forma congruente com seus 

desejos. Ao mesmo tempo que não evita incertezas de longo prazo. Este perfil corre o risco de 

ficar sobrecarregado e criar gargalos. 

Gerente: o perfil do manager tradicional é o daquele que prefere pouca delegação e evita 

incertezas. Foca mais no controle das operações do que em decisões estratégicas. O gerente 

não delega a autoridade de decisão e usa regras formais para gerir os subordinados. Sabe em 

detalhes o que acontece, reage rápido para trazer as coisas ao controle e tem foco na eficiência 

das operações. 

Líder: este perfil de liderança, ao contrário do ”gerente”, aceita as incertezas e prefere 

delegar decisão aos seus subordinados. Encoraja novas ideias, iniciativa e projetos. 
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Produtor:  o produtor é aquele que evita incertezas e tem preferência por delegação. Foca 

tanto em eficiência quanto em eficácia, tanto na operação quanto na estratégia, no curto e no 

longo prazos. Gerencia as atividades internas e tem boa leitura do ambiente externo. Delega e 

se assegura que decisões foram tomadas de acordo com suas preferências.  

Clima organizacional 

O clima organizacional é a qualidade relativa do ambiente interno da empresa 

percebido por seus membros e influenciam seu comportamento descrito em termos de valores 

de um conjunto de características ou atitudes da empresa (LITWIN; BARNES, 1968, p.27). 

Esta contingência usa as dimensões tensão e propensão para mudar para que seja entendido o 

clima organizacional da empresa.  

Tensão: esta dimensão é maior a medida que há um senso de estresse ou limite psicológico na 

atmosfera do trabalho. Inclui combinação de fatores como experiência das pessoas internas, 

confiança, conflitos, moral, recompensas, credibilidade das lideranças, clima de fofocas, 

quando a tensão é alta todos estes fatores são baixos e negativos. 

Propensão para mudar (oposto de resistência a mudança): quanto mais alta a propensão 

para mudar em uma organização mais as pessoas estão abertas a mudanças, mais propensas a 

mudar a direção atual ou a ajustar seus hábitos e encontrar novos sem que o status quo seja 

um impeditivo. 
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Quadro 12. Contingência Clima.  
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor 

Resultados possíveis desta contingência: 

Grupo: este tipo de clima organizacional é de baixa propensão para mudar e clima interno 

com pouca tensão.  Demonstra que o local de trabalho é mais calmo e existe confiança, o 

ambiente de conflito é baixo, as recompensas são percebidas como justas. Neste clima, os 

indivíduos estão confortáveis com a situação e não veem motivo para mudanças, que são um 

desafio quando necessárias. 

Processo Interno: baixa propensão para mudar e tensão alta. Baixa credibilidade do(s) 

líder(es) é comum, maior nível de conflito e baixa moral. Recompensas podem ser percebidas 

como sendo desiguais. Desafio, neste caso, é manter as pessoas focadas no processo de 

trabalho. Pode ser boa opção para confrontar conflitos e obter excelência buscar recompensas 

por redução de erros. 
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Desenvolvimento: o clima da empresa é mais orientado para o externo com tensão baixa e 

alta propensão para mudanças. Emoções como entusiasmo, alegria e percepções otimistas. A 

empresa é encarada como um bom local para trabalhar e onde há confiança entre as pessoas e 

foco no crescimento individual e na qualidade da vida no trabalho. 

Meta Racional: alta disposição para mudar, mas em um ambiente com tensão relativamente 

alto. Neste tipo de empresa o ambiente é mais competitivo e as pessoas acreditam que tem os 

recursos para realizar as mudanças. Compartilhar informação não é ato espontâneo. A tensão 

ajuda a obter Performance. Maior foco em planejamento, produtividade e eficiência. 

Sistemas de Coordenação e Controle 

Em conjunto com “Processos e Pessoas”, os sistemas de coordenação e controle 

são importantes para assegurar que o trabalho ocorra de forma tranquila entre os diversos 

componentes da empresa. Eles suportam a integração da empresa e proveem monitoramento e 

suporte para a tomada de decisão de tal maneira que os gerentes possam antecipar e reagir a 

mudanças internas e externas que precisar ser feitas para ajustar a organização. Eles podem 

ser baseados em computador, mas isto não é um requisito necessário, pois podem também ser 

baseados em memorandos em papel, conversas e reuniões informais 

Orçamentos, sistemas de controle da produção e revisões de performance são 

exemplos de sistemas de controle. Neste tipo de contingência, como o próprio nome diz, o 

controle é importante. Sistemas como SAP, Peoplesoft ou outros sistemas de ERP que dão 

sustentação para melhores práticas de gestão e controle. Outras formas de controle são 

descrições de cada cargo, códigos de conduta, procedimentos bem definidos, sistemas de 

pesquisa para funcionários e clientes. Ou, sistemas de coordenação e controle são um 

conjunto de métodos para direcionar, monitorar e assegurar maneiras de como as coisas são 

feitas. 

Formalização: a formalização em uma empresa é maior quanto maior for a adoção de um 

conjunto de regras formais ou códigos documentados para dar governança de como o trabalho 

deve ser feito, quem deve executá-lo e sob que circunstâncias e limites. Estas regras também 

têm maior transferência e estão disponíveis e são largamente compartilhadas. 
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Descentralização: é mais alta quando o grau de tomada de decisão e responsabilidade de 

coordenação e controle é maior nas unidades e em gestores individuais do que no escritório 

central ou algum nível específico de hierarquia.  

 

Quadro 13 - Contingência Coordenação e Controle.  
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor 

Resultados possíveis desta contingência: 

Família: pouca formalização e mais centralização, o ambiente é informal e existem poucas 

regras escritas. Esta configuração tem problemas quando novos membros são adicionados 

justamente devido a estas características. Um exemplo de empresa que se enquadra neste 

perfil é a familiar onde o patriarca gerencia sua empresa como se fosse sua família.  Lealdade 

é valorizada. 

Máquina: ênfase em formalização e centralização. Desenhada para ter regras bem 

documentadas e procedimentos definidos. Especificação de como as coisas tem de ser feitas, 
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monitoradas e corrigidas (PDCA). Atenção deve ser tomada para evitar a burocracia e falta de 

flexibilidade.  Estratégias como JIT, Six Sigma, TQM, Feedback 360 são bem-vindas. 

Mercado: baixa formalização e alta descentralização. Fontes mais informais de controle. Há 

autonomia nas pontas e maior propensão a tomar riscos e buscar inovação. 

Clã: maior formalização e menor descentralização. Normas de como o Trabalho é feito. Mais 

Flexível que ”Máquina”. 

Mosaico: menor formalização e maior descentralização do que Clã. Sistemas de coordenação 

e controle não precisam ser iguais em toda empresa. 

Sistemas de Informação e de Conhecimento 

Em adição a coordenação e controle, os sistemas de informação e conhecimento 

são vitais para a infraestrutura das empresas. Enquanto coordenação e controle são métodos 

para direcionar como o trabalho é feito, os sistemas de informação e conhecimento são 

métodos para prover dados que tenham significado para os tomadores de decisão. Assim, os 

sistemas de informação e conhecimento são usados de uma maneira abrangente para coletar, 

armazenar e processar informação na empresa. 

Quantidade de Informação: é considerada alta a medida que o volume de dados que a 

empresa precisa coletar, processar e armazenar de uma forma regular é significativo para o 

negócio e para a tomada de decisão. 

Natureza Tácita da Informação: é mais alta a medida que a informação usada na operação 

da empresa está mais na ”cabeça das pessoas” e é mais difícil de se codificar. Conhecimento 

tácito é aquele caracterizado por sua ambiguidade e dificuldade de se codificar. O 

conhecimento tácito não é facilmente articulado como um conjunto de fatos ou regras, e então 

se torna difícil de se transferir (SORENSON; RIVKIN; FLEMING, 2004). Este é o contraste 

com o conhecimento explícito, que pode ser formalmente expresso como um sistema de 

símbolos e fatos, e, portanto, mais facilmente comunicado (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). 

No sentido mais prático, nas organizações se processam tanto informações tácitas 

quanto explícitas, em maior ou menor grau, mas qual tipo é mais crítico para o funcionamento 

da empresa e mais importante para que as tarefas da organização sejam executadas? 
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Quadro 14 - Contingência Sistemas de Informação e de Conhecimento.  
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor 

Resultados possíveis desta contingência: 

Orientação a Eventos: informação processada associada a ocasiões e eventos específicos 

quando eles ocorrem.  Informação é mais explícita e em pequena quantidade. 

Orientação a Dados:  maior quantidade de informação a ser processada e do tipo mais 

codificável, explícita e, por esta razão, é mais eficiente para os tomadores de decisão agirem 

de forma rápida e precisa para atingir as metas organizacionais. Big Data levará muitas firmas 

a caminharem para esta abordagem. 

Orientação a Pessoas: pequena quantidade de informação e natureza mais tácita levam a uma 

abordagem mais pessoal, direcionada a pessoas, onde dados e ações estão embutidos na mente 

das pessoas. Assim, a informação vital e o conhecimento da firma são difíceis de codificar de 

uma maneira rotineira. Reuniões face a face são mais clássicas. 
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Orientação a Relacionamento: esta abordagem enfatiza captura processamento e 

transferência de dados em relacionamentos entre pessoas e dados. Muitos dados e informação 

tácita levam a sistemas onde se usam grandes quantidades de dados codificados com 

interpretação para obter resultados na tomada de decisão. 

Incentivos/Recompensas 

Incentivos são meios ou instrumentos desenhados para encorajar certas ações ou 

comportamentos em parte dos funcionários, ou grupo de funcionários. Não são somente um 

conjunto de recompensas oferecidas pela firma, mas também uma maneira pela qual os 

funcionários interpretem as recompensas e reagem a elas. Sendo que estas recompensas 

podem ou não ser monetárias, pois as pessoas respondem a elogios, aceitação, senso de 

pertencer e reconhecimento de autoestima. Deve-se entender incentivos no sentido mais 

amplo, de um “tapinha nas costas” ou uma promoção. Incentivos devem ser internalizados 

pelas pessoas que os aceitam e consideram justos e motivadores. 

A distinção entre controlar comportamento e observar resultados é fundamental. 

Controlar o comportamento envolve monitorar o indivíduo e como o trabalho dele é feito, 

enquanto controlar resultados envolve monitorar os resultados uma vez que o trabalho foi 

realizado. Uma das razões para fazer esta distinção é porque é muito mais complicado 

monitorar comportamento de um indivíduo do que o resultado final.  

Outro aspecto importante entre incentivar pelo comportamento ou pelos resultados 

é com quem fica o risco. Se o incentivo é mais pelo comportamento do que pelo resultado o 

indivíduo não assume qualquer risco no resultado e quem assume o risco é a organização. 

Um levantamento de alguns assuntos teóricos relacionados com a visão de que em 

um extremo os incentivos são voltados a comportamento focam procedimentos, regras, seguir 

padrões, seguir governança estabelecida e rotinas e no outro extremo o foco dos incentivos é 

no resultado final.  

A teoria da motivação declara que os funcionários comparam sua compensação 

com seus pares ou grupos e esta comparação tem de ser vista como justa. Senão, há grande 

chance de causar insatisfação e isto influencia no clima organizacional. Percepções de que 

não há equidade nas recompensas pode diminuir a performance da organização e isto pode 

levar a desalinhamentos (Misfits) no clima e na liderança e nos aspectos de coordenação e 
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controle. Assim, no longo prazo, estes Misfits tendem a reduzir eficiência e eficácia 

(BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015). 

Tipo de Meta dos Incentivos: esta dimensão de análise da contingência de incentivos está 

relacionada com as metas estarem associadas aos indivíduos ou aos grupos. Então para 

preenchimento dos quadrantes usou-se convencionar que quanto maior for a nota para este 

item mais os incentivos são mais focados na performance do grupo e se incentivos estiverem 

mais direcionados a performance dos indivíduos a nota será mais baixa. Não há julgamento 

aqui de o valor aplicado é mais alto ou mais baixo que uma opção é melhor em detrimento a 

outra, mas sim, uma forma de avaliar as extremidades dos tipos de incentivos. 

Base de Análise: deve-se aplicar um valor mais alto se a nota é mais baseada os incentivos 

são mais baseados nos resultados e na eficácia em atingir as metas da organização e valores 

menores quando os incentivos têm mais caráter comportamental e com foco nos 

procedimentos, na conformidade com padrões (compliance) e no cumprimento de regras e 

rotinas. 

 

Quadro 15 - Contingência Incentivos.  
Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor 
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Resultados possíveis desta contingência: 

Remuneração individual: (abordagem baseada no comportamento individual. Não enfatiza 

resultados, mas sim estar em compliance com regras e diretrizes. Os incentivos são 

desenhados para o tipo de mentalidade ”faça do jeito correto”, sem foco em eficiência ou 

eficácia. 

Baseado em habilidades: abordagem que privilegia as habilidades ou posição/cargo. Parte do 

princípio que educação formal e senioridade, por exemplo incorporam a habilidade de realizar 

certas tarefas.  

Baseado em bônus: o foco dos incentivos é nos resultados e não no comportamento. São 

direcionados aos indivíduos e são distribuídos baseados no atingimento de metas pré-

estabelecidas. Mais apropriados quando é claramente possível associar performance e 

resultado. 

Participação nos lucros: também é baseado em resultados como o bônus, mas focado na 

performance do grupo.  Um dos principais objetivos é compartilhar ganhos e perdas. Assim, 

funcionários terão um bônus se houver um ganho. Medições são normalmente operacionais 

(produtividade, despesas, etc.). 
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

3.1 Estudo de caso e pesquisa qualitativa 

A metodologia adotada nesta pesquisa foi de natureza qualitativa (YIN, 2005), 

utilizando-se do estudo de caso único para contribuir com o conhecimento que se tem sobre 

fatores organizacionais específicos (EISENHARDT, 1989; YIN, 2005). A seleção do caso foi 

por amostragem não aleatória, por acessibilidade à informação e por conveniência (YIN, 

2005). 

Um estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e inserido no contexto da vida real, especialmente quando as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente evidentes (YIN, 2009). Um 

estudo de caso único não é suficiente para gerar base estatística que permita generalizações 

sobre o fenômeno, porém, aproxima a academia da prática, pois descreve como a organização 

encontra soluções para o problema de pesquisa, sendo estas comparáveis ou não com a 

literatura disponível (YIN, 2009).   

A pesquisa qualitativa será mais adequada para o propósito desta pesquisa pois é 

um meio para explorar e entender o significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um 

problema social ou humano. O processo de pesquisa envolve as questões e os procedimentos 

que emergem, os dados tipicamente coletados no ambiente do participante, a análise dos 

dados indutivamente construída a partir das particularidades para os temas gerais e as 

interpretações feitas pelo pesquisador acerca do significado de dados. O relatório final escrito 

tem uma estrutura flexível. Aqueles que se envolvem nessa forma de investigação apoiam 

uma maneira de encarar a pesquisa que honra um estilo indutivo, um foco no significado 

individual e na importância da interpretação da complexidade de uma situação (CRESWELL, 

2010, p.26). 

Para alguns autores há superioridade dos estudos de casos múltiplos sobre os 

casos únicos (EISENHARDT e GRAEBNER, 2007). Estes mesmos autores também 

reconhecem que estudos de casos únicos podem permitir a criação de teorias mais 

complicadas do que casos múltiplos, porque pesquisadores de casos únicos podem encaixar 

sua teoria exatamente aos muitos detalhes de um caso particular. E pesquisadores de casos 

múltiplos retém apenas as relações que são replicadas na maioria dos casos (EISENHARDT e 

GRAEBNER, 2007). 
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A escolha pela utilização de estudo de caso único se dá pelo fato de que este 

método oferece mecanismos valiosos que permitem organizar e interpretar a experiência de 

forma a construir uma compreensão compartilhada. A existência destas crenças 

compartilhadas tem grandes vantagens, mesmo que a interpretação resultante não seja 

inteiramente correta. Entre estas vantagens está a possibilidade de expandir o aprendizado 

potencial decorrente de um evento único ou ambíguo e até construir de forma imaginativa 

estórias hipotéticas, mas com profundo significado para a organização (MARCH; SPROULL; 

TAMUZ, 1991). 

O estudo de caso único é a estratégia de pesquisa que possibilita maior 

profundidade de análise, o que pode evidenciar características especiais ou que desconhecem 

determinado fenômeno e, permitem a eventual emergência de novas ideias e proposições 

(BITEKTINE, 2007). 

3.2 Método de uso do framework 

Este estudo aprofunda e detalha conhecimentos sobre como o desenho do modelo 

organizacional de uma empresa de commodities agrícolas pode ter seu Fit (alinhamento) 

avaliado, usando-se o framework de treze multi contingências (BURTON, OBEL; 

HÅKONSSON, 2015) que propõe um modelo de alinhamento de características por 

congruência e similaridade entre um conjunto de contingências formadas por dimensões que, 

em conjunto, possibilitam uma análise de Fit para qualquer tipo de empresa.  

O método principal para se atingir o objetivo de fazer um diagnóstico estratégico 

de uma empresa agrícola utilizando o framework de treze multi contingências proposto por 

BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) foi o de levantar informações através de 

entrevistas, análise de documentos e observações presenciais, da empresa e na empresa objeto 

do estudo, e confrontá-los com a teoria para comparar os resultados e avaliar em quais itens a 

empresa avaliada está ou não em Fit. 

O estudo realizou uma primeira etapa de entrevistas utilizando 34 perguntas 

(Apêndice A) que foram elaboradas para buscar entender da forma mais ampla as informações 

que pudessem ser utilizadas para entender as repostas de cada uma das contingências. O 

número de perguntas se demonstrou excessivo e o questionário foi reformatado. 

Um novo questionário mais sucinto e baseado nas treze multi contingências do 

framework foi elaborado, então, para coletar os resultados para posterior análise e 

comparação. Foram feitas duas perguntas a cada um dos entrevistados para cada uma das 

contingências (Apêndice B), totalizando 26 perguntas no questionário final da pesquisa para 
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cada entrevistado em cada uma das 11 entrevistas realizadas. A primeira pergunta relacionada 

a cada contingência, foi elaborada de forma a ser direta e com possibilidade de exploração de 

respostas mais abertas, caso o entrevistado assim o fizesse de forma espontânea. Esta primeira 

pergunta relacionada a cada contingência foi elaborada neste estudo de forma a confrontar se 

as variáveis independentes propostas por BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) eram 

adequadas e suficientes para se chegar aos resultados (2 variáveis independentes) para se 

realizar a comparação com a empresa deste estudo de caso. 

A segunda pergunta relacionada a cada contingência, foi elaborada com o objetivo 

de se apurar o resultado da contingência (variável dependente) usando os quadrantes 

utilizados no framework apresentado por BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015). Cada 

respondente deu uma nota para cada uma das 2 variáveis independentes (fatores da 

contingência) com intervalo variando de 1 até 5 (onde 1 indica que a variável independente da 

contingência acontece em menor grau até o 5 onde ela ocorre em maior grau). O cruzamento 

destas duas notas fornece o posicionamento em um dos quadrantes da contingência analisada 

e aponta o resultado (variável dependente). Este valor da variável dependente gera o resultado 

que foi usado na comparação com as outras contingências da empresa do estudo para gerar o 

diagnóstico final de Fit, Misfit ou Quase-fit. 

3.3 Processo de pesquisa qualitativa 

Seguiu-se o processo de pesquisa qualitativa demonstrado a seguir (figura 3) em 

cada um dos seus passos.  
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Figura 3 – Processo de Pesquisa Qualitativa. 
Fonte: SINKOVICS e ALFOLDI (2012) 

Nota: Tradução e adaptação do autor 

 

1.Escolher o tópico, revisar literatura, desenvolver as fundamentações teóricas e 

elaborar as perguntas de pesquisa 

O tópico ou tema escolhido foi Fit de multi contingências em uma empresa 

agrícola. O caso desta fazenda foi selecionado não por sua representatividade neste setor, mas 

por permitir a análise de um tema específico, permitindo articulações entre construtos que 

podem levar a insights de teoria (EISENHARDT e GRAEBNER, 2007).  

Foi realizado o mapeamento inicial da teoria focando em Fit, multi contingências 

e desenho organizacional. Então, a fundamentação teórica apresentada no capítulo 2, baseou-

se nos 3 constructos evidenciados na pergunta de pequisa: (1) Fit; (2) teoria das contingências 

e (3) desenho organizacional. 

Os estudos realizados foram mapeados e serviram de suporte para a elaboração de 

questões mais objetivas e perspicazes no desenvolvimento desta dissertação e de estudos 

futuros (YIN, 2005), verificou-se oportunidades de desenvolvimento da teoria e foi 

apresentado o grau de evolução dos estudos nas 3 áreas, a fim de estabelecer um ponto a partir 

do qual novas teorias pudessem ser desenvolvidas (YIN, 2005).  

Como o aprofundamento e acesso às informações são essenciais para o sucesso de 

um estudo de caso único, o autor optou por realizar a pesquisa usando a empresa agrícola em 

questão por possuir conhecimento anterior sobre as características do negócio e ter acesso aos 

profissionais que participaram da coleta de dados. Entendeu-se que seria uma oportunidade de 

abordar um tema relevante em um segmento de mercado importante no Brasil e que, no 

entendimento do autor, ainda possui lacunas de estudos acadêmicos direcionados a melhoria 

da matéria de administração de empresas e da gestão de empresas agrícolas de forma 

profissionalizada. Estar envolvido no negócio e ter acesso às informações e aos profissionais 

envolvidos na operação da fazenda e da matriz central nos diversos níveis foram fatores 

essenciais para a exploração do caso em seu sentido mais amplo e profundo. 

A pergunta de pesquisa foi definida: Como diagnosticar a estratégia de uma 

empresa de atividades agrícolas com o modelo de BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015)? 
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2. Desenhar a pesquisa 

Nesta etapa foi definido um plano de pesquisa, antes de seguir com as etapas 

posteriores de levantamento exploratório dos dados, definição das proposições iniciais, coleta 

e análise das observações. Desenhou-se a pesquisa com base nas treze multi contingências 

(BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) e foram construídas as proposições, as perguntas 

das entrevistas, uma lista de pessoas a serem entrevistadas e, foi elaborado um plano de 

pesquisa inicial. O propósito principal do plano de pesquisa foi o de assegurar que as 

evidências obtidas remetiam às questões iniciais de pesquisa (YIN, 2005). 

A primeira pesquisa foi aplicada com 34 perguntas (Apêndice A) buscando 

abranger um amplo espectro de questões abertas e direcionadas para coletar amostras e 

informações importantes da empresa e, ainda obter subsídios para entender como a empresa 

estava posicionada em relação às contingências analisadas. Após 2 entrevistas, este conjunto 

de perguntas e a forma de entrevista não se demonstraram eficientes por 2 motivos: (1) o 

tempo médio da entrevista foi acima de 5 horas e (2) muitas das perguntas se demonstraram 

repetitivas ou muito próximas no contexto e, poderiam ter sido agrupadas e melhor 

formuladas. Mesmo assim, esta foi uma etapa de alinhamento importante para o pesquisador 

entender que seriam necessários ajustes nas proposições, nas perguntas, na forma de condução 

das entrevistas e na forma de negociar o tempo e a expectativa dos entrevistados. Vale 

ressaltar, que estes 2 primeiros entrevistados foram alertados de que as perguntas estavam em 

uma versão de alinhamento, e que eles poderiam contribuir com sugestões, como o fizeram. 

Isto minimizou qualquer impacto negativo sobre a pesquisa e o pesquisador e, contribuiu para 

a evolução do trabalho ainda por vir. 

Este aprendizado permitiu que as proposições e perguntas de pesquisa fossem 

reformuladas e adaptadas. Continuou-se usando como base as treze contingências e foram 

feitas as adaptações usando a base teórica para elaborar treze diferentes proposições. Cada 

proposição foi feita em forma de enunciado de forma proposicional e gerou uma sentença 

declarativa simples de um predicado a um sujeito. As proposições podem expressar um 

sistema de conhecimentos, crenças ou opiniões. Assim, na análise de entrevistas, as opiniões 

dos entrevistados podem ser aquilatadas pela avaliação proposicional (MADEIRA et al., 

2011, p.400). As proposições foram agrupadas da mesma forma proposta por BURTON, 

OBEL; HÅKONSSON (2015) agrupando as treze contingências em 5 grupos.  
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As proposições finais (quadro 16 a seguir), as perguntas e a forma de apresentação 

de cada uma delas foram, então, adaptadas à medida que o conhecimento do pesquisador 

sobre o caso avançou e evoluiu. 

Assim, para efeito de simplificação, o método usado para gerar novas proposições 

e perguntas das entrevistas foi criar uma proposição (P1) para cada uma das treze 

contingências (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015), associar uma pergunta geral a cada 

uma delas (R1) e uma quadro (Q1) com as contingências, seus perfis de entrevistados (quadro 

17) e suas respectivas explicações. 

A seguinte dinâmica de entrevistas foi aplicada: (1) para cada proposição, na 

entrevista, era feita uma pergunta aberta e baseada nas dimensões de análise das contingências 

e, posteriormente era mostrado ao entrevistado (em papel ou na tela de um computador) o 

quadro com os quadrantes associados à pergunta e era feita a seguinte indagação ao 

entrevistado: “Qual das opções melhor define sua empresa? Localize a posição atual de sua 

empresa no quadrante apresentado dando uma nota de 1 a 5, onde a graduação vai de 1 para 

muito baixo, passando para 3 como moderado, até 5 para muito alto. Se quiser explique 

porque optou por esta característica. De acordo com as notas para cada variável independente 

que forma cada proposição contingente (contingência), foi possível posicionar no quadrante o 

resultado coletado. O pesquisador marcava o resultado no quadrante com um círculo 

vermelho para marcar o resultado que poderia ser visto pelo entrevistado. Estas explicações e 

as escolhas foram compiladas e fazem parte das conclusões do nosso estudo. Este método se 

demostrou eficiente, simples e didático para que se alcançasse o objetivo desejado, pois 

permitiu coletar informações adicionais àquelas levantadas através dos outros métodos 

utilizados. Os resultados dos quadrantes de cada entrevista podem ser encontrados no 

Apêndice C. 
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Quadro 16 -  Formação de Proposições Finais, Perguntas da Entrevista 
Nota: elaborado pelo autor  

#
Agrupamento de 

Proposições
Proposições Finais Roteiro de Entrevista (Perguntas de Pesquisa)  Quadrantes das Contingências

1 Metas/Escopo

P1: Uma empresa agrícola é mais eficiente quanto mais produz com os mesmos recursos, no menor 

custo possível e é mais eficaz quando dá maior enfoque a melhores receitas com inovação em 

produtos e serviços

R1: Sua empresa da mais enfoque em ser eficiente produzindo mais no menor custo ou procura mais 

buscar melhores receitas com produtos e serviços mais inovadores? Ou ambas objetivos? Explique.

P2: A estratégia da empresa de commodities agrícolas está diretamente relacionada com o perfil de 

exploração ter maior foco na forma como utiliza seus recursos e tecnologias existentes e/ou busca 

novas formas de inovar.

R2: Qual perfil mais se aproxima da estratégia de sua empresa: explorar os recursos e tecnologias já 

existentes ou explorar novas formas de inovar , buscar por novos produtos e mercados?

P3: Quanto maior o número de fatores externos e inter-relacionados e mais dificultoso for prevê-los 

maior serão a complexidade e imprevisibilidade do ambiente e maior serão os riscos associados se 

não se criarem formas de mitigação

R3: Quais são os fatores externos a sua empresa (exemplo: clima) e como eles afetam seu negócio? 

Quais são mais complexos e imprevisíveis?

P4:A estrutura da empresa agrícola está diretamente relacionada ao seu foco ser mais interno do 

que externo e ter mais orientação a especialização e menos ao produtos e cliente

R4: Explique como é a estrutura organizacional (organograma) atual da empresa e se, na sua opinião, 

ela foi montada para atender a mais a demandas internas/externas (leai-se clientes e fornecedores) 

e/ou funções mais especializadas ou generalistas? De forma geral, qual sua opinião sobre a estrutura 

atual e a contratação e capacitação das pessoas para atender as necessidades da empresa com a 

estrutura atual?

P5: A definição das localidades da empresa agrícola é melhor definida pela relação de melhor 

performance entre a proximidade com seus recursos, colaboradores e fornecedores/parceiros e sua 

capacidade de distribuir o trabalho em entre suas operações e a matriz

R5: Como esta estrutura atual está desenhada em relação a proximidade com recursos, clientes, 

fornecedores e parceiros?  E o quanto é possível executar as tarefas de forma mais centralizada ou em 

diversos locais? Explique os motivos. 

P6: A quantidade de acordos com terceiros, empresas ou pessoas, para atividades que podem se 

feitas pela empresa define seu perfil de terceirização

R6: Quais são as atividades contratadas de terceiros, empresas ou pessoas, e quais delas poderiam ou 

deveriam ser feitas internamente. Explique.

P7: O processo agrícola tem alta divisibilidade com atividades que podem ser padronizadas e 

repetidas em diferentes safras.

R7: Quais são os principais processos da empresa? Você acha que eles tem a característica de ser bem 

replicados/repetivivos e suas tarefas ficam bem divididas com as responsabildiades claras para quem as 

executa ou não? Explique.

P8: O perfil do local de trabalho das pessoas da empresa muda à medida que se modificam o número 

de pessoas e a exigência de maior ou menor grau de profissionalização da força de trabalho

R8: Como é o tipo de local de tabalho, comparando se há muitas ou poucas pessoas e explicando qual é 

o nível de formação profissional, experiência e profissionalização necessário? Explique.

P9: O estilo de liderança pode ser definido pelo quanto os líderes se sentem confortáveis em delegar 

funções e pela maneira como lidam com incertezas

R9: Em sua empresa você acredita que os líderes sabem delegar? Eles  preferem ter o ambiente bem 

definido ou lidam bem com as incertezas?

P10: O clima organizacional é função direta do grau de confiança e credibilidade nas lideranças e da 

percepção do senso de justiça na forma de como as pessoas são recompensadas (fatores relativos a 

maior ou menos tensão) e de quanto as pessoas estão mais propensas a mudar e ajustar hábitos 

(fatores relativos a propensão para mudança das pessoas).

R10: Como é o clima na empresa nos diversos níveis? Você acha que o perfil dos colaboradores é mais 

ou menos flexível se forem necessárias mudanças na forma de fazer as coisas e mudar hábitos?

P11: Uma empresa tem boa coordenação e controle se tiver o nível correto de formalização (regras 

formais, códigos, documentação) e a tomada de decisão estiver no local adequado ao modelo de 

negócio da empresa

R11: Como é a formalização e a governança na sua empresa? As decisões são tomadas na operação ou 

há uma dependência grande da matriz?

P12: A orientação da empresa quanto a tomada de decisão com base nas informações dependerá da 

quantidade de informação e da natureza mais tácita ou explícita das destas informações

R12: As pessoas tomam decisão com base em informações mais codificadas, documentadas, usando 

sistemas e processos ou a decisão é muito em função do conheciemento que cada um tem (tácito)? 

Ainda neste sentido, para tomar decisões a quantidade de informação  grande ou pequena? Explique.

P13:O melhor incentivo é aquele que premia aqueles que tem maior mérito e colaboram, direta ou 

indiretamente, dentro das normas exigidas, para a empresa conseguir melhores resultados

R13:Como se recompensam as pessoas na empresa? A empresa tem maior foco em premiar o grupo ou 

pessoas/ O que se dá mais valor para recompensar o resultado alncaçado ou se a pessoa seguiu a forma 

que a empresa queira e teve o comportamento desejado?

Estrutura

Coordenação, Controle e 

Incentivos

Processos e Pessoas

Q1 a Q13: 

“Qual das opções melhor define sua empresa? Localize a 

posição atual de sua empresa no quadrante apresentado 

dando uma nota de 1 a 5, onde a graduação vai de 1 para 

muito baixo, passando para 3 como moderado, até 5 para 

muito alto. Se quiser explique porque optou por esta 

característica

2

4

5

3

Estratégia
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Quadro 17 -  Perfil dos Entrevistados por tipo de pergunta e proposição  
Nota: elaborado pelo autor  

 

 

Diretores
Gerente	

Agrícola
Coordenador Fiscal		agrícola Especialistas

1 Metas/Escopo P1 R1 Q1 X X X X

P2 R2 Q2 X X X X

P3 R3 Q3 X X X X

P4 R4 Q4 X X X X

P5 R5 Q5 X X X X

P6 R6 Q5 X X X X

P7 R7 Q7 X X X X X

P8 R8 Q8 X X X X X

P9 R9 Q9 X X X X X

P10 R10 Q10 X X X X X

P11 R11 Q11 X x X X X

P12 R12 Q12 X X X X

P13 R13 Q13 X X X X

6

Estratégia

Processos e Pessoas

Coordenação, Controle e 

Incentivos

#
Agrupamento	de	

Proposições
Proposições	Finais

Roteiro	de	Entrevista	

(Perguntas	de	

Pesquisa)

	Quadrantes	das	

Contingências

3 Estrutura

2

4
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3. Coletar amostras, alinhar contexto e negociar acesso 

Com base nas proposições, foram elaboradas as questões para as entrevistas 

(quadro 16) e o protocolo de pesquisa para o levantamento de campo foi desenhado e foi uma 

das táticas principais para aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso (YIN, 

2005, p. 92).  

O acesso foi negociado e o pesquisador teve acesso irrestrito às instalações e 

pessoas. Só não foi permitido divulgar o nome da empresa por entenderem que não agregaria 

relevância pelo tamanho da empresa agrícola e por não ser conhecida de forma geral. 

Também pesou o fato da não publicidade da empresa no caso por entenderem que 

muitas das informações divulgadas poderiam não ser adequadas de se divulgar por se tratar de 

um grupo de empresas maiores como acionistas. É um grupo que prefere a discrição, sem se 

negar a apoiar projetos de interesse e utilidade geral. Isto, de fato, em nada alterou os 

resultados e a relevância deste estudo 

4. Coletar dados e realizar preparação 

O método mais importante de coleta de dados foi o de entrevistas, pois elas 

ajudam a obter conhecimento sobre qualquer tipo de fenômeno (ALVESSON e ASHCRAFT, 

2012). As entrevistas foram semiestruturadas de história oral, onde os participantes dividiram 

suas próprias experiências sobre o assunto. Foram realizadas nas instalações da fazenda no 

Mato Grosso e no escritório principal da empresa na cidade de São Paulo. Procurou-se gravar 

as entrevistas, mas os entrevistados não se sentiram à vontade e esta abordagem foi 

abandonada. Todas as entrevistas foram transcritas pelo pesquisador que documentou as 

respostas em papel ou diretamente no computador e, depois submeteu os textos a cada 

entrevistado para aprovação.  

A pesquisa foi semiestruturada com perguntas específicas e abertas para 

explorarmos todo o potencial de cada entrevistado, já que se tratava de uma amostragem 

focada nesta fazenda de porte médio. Vale ressaltar que todos os profissionais do primeiro ao 

terceiro escalões foram entrevistados, o que dá a segurança de ter envolvido na pesquisa as 

principais pessoas capazes de responder e opinar sobre os assuntos abordados.  

As perguntas de pesquisa foram feitas com o mesmo enunciado para todos os 

entrevistados, independentemente de sua posição na hierarquia da empresa. Entretanto, como 

as entrevistas foram realizadas de forma individual, o entrevistador, durante as entrevistas, 

adaptou a linguagem para colocá-la dentro do contexto que fizesse mais sentido ao 
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entrevistado de acordo com seu nível de conhecimento e entendimento da relevância 

individual sobre o assunto abordado, sem viés ou prejuízo de influenciar as respostas. A 

linguagem e a abordagem devem aproximar cada entrevistado em seu contexto social e 

cultural, principalmente, pelos aspectos peculiares encontrados no perfil das pessoas na 

fazenda no interior do estado do Mato Grosso e, dos outros profissionais que estão no 

escritório central da empresa em São Paulo. Isto em nada afetou a qualidade, o conteúdo ou a 

quantidade dos dados coletados. 

O processo de observação foi também utilizado para complementar informações 

das entrevistas, principalmente, porque grande parte da coleta de dados foi feita na fazenda e 

nas instalações da empresa em São Paulo. O pesquisador ficou nas instalações da fazenda por 

5 períodos de uma semana (uma a cada mês) e um período de 3 semanas seguidas, quando as 

pesquisas foram realizadas. Estes períodos foram de importância relevante para a pesquisa já 

que foi permitido ao pesquisador acompanhar reuniões, observar in loco as operações 

realizadas em todos os departamentos da fazenda, inclusive entrando dentro das máquinas 

agrícolas (tratores, plantadeiras e pulverizadores) para acompanhar operadores que estavam 

fazendo tarefas operacionais de preparação do solo, aplicação de produtos para deixar o solo 

pronto para plantio e, o plantio de soja em si.  

Este processo de coleta de dados pode ser caracterizado como observação 

participante, onde por meio do qual a presença do observador em uma 

situação social é mantida para o propósito da investigação científica. O 

observador mantém uma relação face-a-face com os observados e, ao 

participar com eles do seu contexto natural, ele coleta dados. Assim, o 

observador é parte do contexto que está sendo observado, e ele tanto 

influencia como é influenciado por este contexto. O papel do observador 

participante pode ser tanto formal como informal, ocultado ou revelado. O 

observador pode passar muito ou pouco tempo na situação de pesquisa e o 

papel do observador participante pode ser uma parte integral da estrutura 

social ou apenas periférica (SCHWARTZ; SCHWARTZ, 1955) 

As análises de dados foram feitas adotando-se a técnica de análise narrativa e a 

técnica de comparação de proposições, comparando estas proposições baseadas na teoria com 

o observado na prática.  

A análise de documentos foi feita em arquivos eletrônicos ou papel que guardam 

as informações de estratégias documentadas no passado, de planejamentos realizados, de 
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regras de negócio e procedimentos, fotos, documentos históricos, organogramas e títulos dos 

cargos, que nos permitiram verificar, comparar e confrontar as informações levantadas nas 

entrevistas. A análise de documentos internos e externos foi feita para coletar e analisar 

informações relevantes que pudessem agregar na análise relativas às treze contingências para 

confrontá-las com as informações coletadas nas entrevistas e nas observações de campo. 

As análises foram feitas simultaneamente à medida foram sendo executadas as 

coletas de dados para que se evitasse eventuais perdas de informações relevantes dos 

entrevistados. 

Vale salientar que a opinião dos entrevistados foi contrastada com a 

documentação levantada, com o conhecimento e interpretação que o pesquisador adquiriu 

sobre o negócio da fazenda. Este método permitiu que, mesmo em situações onde o 

entrevistado tenha feito sua escolha por um quadrante em alguma das contingências, estas 

observações de possíveis distorções puderam ser identificadas e estão apontadas na análise do 

caso. As entrevistas, observações presenciais e, a análise de documentos realizadas tiveram 

duração total superior a 100 horas. 

5. Analisar dados, codificar e comparar com a teoria 

A análise dos dados e desenho das proposições finais foram realizados e a 

codificação e a comparação com a teoria foram feitas de forma constante durante todas as 

fases citadas anteriormente. Nos resultados poderá ser verificada a análise de cada 

contingência de acordo com BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) frente aos resultados 

coletados. Cada proposição tem uma contingência associada e, cada entrevistado deu sua 

posição quanto ao posicionamento da empresa frente a cada contingência. Os resultados da 

pesquisa demonstraram a percepção dos participantes da amostragem a respeito da 

concordância em cada uma das contingências.  Estes resultados foram confrontados com a 

base teórica apresentada para verificar o alinhamento (Fit) da empresa com as multi 

contingências.  

Esta pesquisa qualitativa explorou a percepção de cada entrevistado para entender 

como a empresa se posiciona nos quadrantes das contingências. As respostas foram analisadas 

e contextualizadas buscando-se encontrar as conclusões sobre o estudo de caso. Os resultados 

apontaram os Fits ou Misfits de cada contingência e foram comparados ao framework de 

BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) com os dados coletados e, foram feitas 

considerações pontuais e gerais sobre o desenho organizacional da empresa agrícola. 
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Considera-se que uma empresa está 100% alinhada (em Fit) quando tem todas as 

suas contingências alinhadas. Ver exemplo do quadro 18 com o perfil C de empresa como 

exemplo com todas as contingências alinhadas na mesma coluna da tabela. Um quadro com os 

resultados e alinhamentos ou desalinhamentos das contingências da empresa estudada é 

apresentado ao final do capítulo 5, onde se apresentam os resultados e discussões da pesquisa.  

6. Fazer discussões e contribuições e as considerações finais 

Os resultados foram apurados, avaliados e discutidos com base nos dados 

coletados em todas as formas apresentadas anteriormente. A organização em forma de 

proposições permitiu que se chegassem às conclusões apresentadas no capítulo 5. 

Cada proposição foi analisada usando como base as respostas das entrevistas, 

observações, análise de documentos, o consolidado dos quadrantes de cada contingência e 

todos os outros dados coletados para elaborar as contribuições e considerações finais. Este 

método foi congruente com os resultados que se queria obter e, permitiu que se coletasse 

material suficiente para responder à pergunta de pesquisa e que se chegasse às considerações 

finais apresentadas na conclusão deste estudo de caso 

No capítulo 2 foram apresentadas as treze multi contingências (BURTON, OBEL; 

HÅKONSSON, 2015) e que a condição para avaliar se uma empresa está em alinhamento 

(Fit) é ter cada um dos resultados no mesmo quadrante ou, conforma demonstrado no quadro 

18 abaixo, estar na mesma coluna (exemplo perfil C alinhado). 

 
Quadro 18 – Exemplo de Fit das 13 Multi Contingências para o perfil C.  
Fonte (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 

Nota: Tradução do autor. 
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4 EMPRESA AGRÍCOLA DESTE ESTUDO 

 

A soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três décadas e 

corresponde a 49% da área plantada em grãos do país. O aumento da produtividade está 

associado aos avanços tecnológicos, ao manejo e eficiência dos produtores. O grão é 

componente essencial na fabricação de rações animais e com uso crescente na alimentação 

humana encontra-se em franco crescimento. (BRASIL, 2016). 

4.1 Sobre a empresa 

A empresa agrícola escolhida para o estudo de caso possui 2 grandes unidades: 

Lavoura e Pecuária. Optou-se pela pesquisa na lavoura como unidade de análise. Esta escolha 

foi feita para que se pudesse focar no negócio principal da empresa agrícola e para que a 

análise em conjunto com a Pecuária não fosse fator que pudesse trazer maior complexidade na 

coleta de dados e na análise e, interferisse no nível aprofundamento necessário e essencial 

para a modalidade deste estudo de caso.  

A Pecuária tem características específicas e seria necessário multiplicar os 

esforços com perguntas de pesquisa e análises separadas sem que o benefício da análise e 

conclusões pudessem contribuir na mesma proporção para os objetivos apresentados nesta 

pesquisa. Sendo também uma commodity agrícola, entende-se que focar na unidade de 

negócio Lavoura foi a opção mais viável e possibilitou alcançar os objetivos desta pesquisa. 

Estudos futuros incluindo a Lavoura integrada com a Pecuária podem ser objeto de pesquisas 

posteriores com enfoques que podem trazer também colaborações relevantes. 

Escolheu-se uma empresa que possibilitasse uma análise rica para este trabalho e 

que pudesse endereçar as lacunas e responder à pergunta de pesquisa apresentada. A firma 

escolhida é focada em dois negócios de commodities voltadas ao agronegócio: (1) produção 

de grãos como soja e milho e (2) exploração da Pecuária.  

A empresa possui basicamente uma fazenda localizada no estado de Mato Grosso 

na região entre as cidades de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Faz parte de um grupo 

empresarial onde os sócios majoritários são famílias que se organizaram como fundos de 

investimento e são acionistas de alguns negócios em conjunto. A fazenda é administrada por 

executivos profissionais que fazem parte do grupo de empresas. O conselho de administração 

tem representantes de cada fundo (família) e de profissionais externos com funções 

específicas no conselho. 

A primeira fazenda foi comprada em 1976, dentro do programa de incentivos 

administrados pela SUDAM para desenvolver o que se convencionou chamar de Amazônia 
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Legal, que compreendia os seguintes estados ou territórios: Pará, Amazonas, Maranhão, Mato 

Grosso, Goiás, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia. As atividades na fazenda iniciaram-se 

com abertura de terras para exploração da Pecuária e Seringal. Em 1982 o grupo investiu na 

aquisição de outra fazenda, conjunta à primeira, e hoje juntas as 2 fazendas possuem uma área 

total de 47 mil hectares. De lá para cá, o grupo tem investido tanto em Lavoura quanto em 

Pecuária. No ano de 2010, Safra 2010/2011 o grupo decidiu começar a operar na agricultura 

com foco em grãos, muito pelo fato de que grande houve grande crescimento e vantagens da 

região para plantio de soja. Nas palavras do diretor de operações: “éramos uma ilha de gado 

cercado por plantações de soja, na maior região de grãos do país. A estratégia de ir para grãos 

foi uma consequência natural”.  

O grupo tem uma sede central na cidade de São Paulo onde ficam os diretores e 

parte da estrutura administrativa, financeira, contábil e de recursos humanos. Os profissionais 

destas áreas auxiliam também no negócio imobiliário de grupo e dividem seu tempo com a 

fazenda que representa cerca de 80% da demanda do pessoal lotado em São Paulo. Na 

fazenda trabalham, atualmente, 102 funcionários tempo integral, sendo que o administrador e 

gestor da Lavoura e Pecuária e toda sua equipe gerencial e técnica também são locais e 

dedicados à operação na fazenda. Ou seja, toda operação da fazenda fica dentro da própria 

fazenda, sendo que a maioria dos funcionários mora e trabalha no local. Isto ocorre devido à 

própria característica do negócio e pelas grandes distâncias entre a fazenda e as cidades 

vizinhas, além de uma parte da estrada ser de terra e não haver infraestrutura de transporte 

público. À propósito, esta é uma característica da maioria das fazendas da região. 

4.2 Linha do Tempo do Projeto na Fazenda: 

a) Operações originárias de projetos SUDAM nos anos de 1970 e 1996, respectivamente a 

fazenda 1 e a fazenda 2 iniciaram suas atividades através da bovinocultura de corte em 

ciclo completo e heveicultura. 

b)  Após a obtenção do CEI - Certificado de Empreendimento Implantado em 2006, vários 

estudos de viabilidade foram efetuados, visando a valorização dos empreendimentos. 

c)  Em 2009 o Conselho de Administração decidiu pela implantação de um modelo 

integrado de negócios, adotando o sistema de Integração Lavoura X Pecuária;  

d)  Esse sistema alia o maior faturamento e rentabilidade da Agricultura com a estabilidade 

da Pecuária, bem como otimiza investimentos em máquinas, equipe e insumos. 

e) A safra 2010/2011 marcou o início do projeto de Integração, com o primeiro plantio de 

soja em uma área total de 4.500 ha e mais 650 ha de Milho e Sorgo; 
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f) Na safra 2011/2012 a ampliação da área plantada foi de 2.100 há, totalizando 6.600 ha de 

soja e 200 ha de milho destinados a produção de silagem; 

Como se pode verificar, a fazenda está localizada na principal área produtora de 

soja no Brasil e isto traz benefícios do ponto de vista de infraestrutura, fornecedores e mão de 

obra especializada disponível na região. 

 

4.3 Estrutura 

 

Hoje a estrutura da fazenda é preparada para exercer tanto as atividades de 

Agricultura quanto de Pecuária de forma plena. Possui 31 casas para trabalhadores na colônia 

mais 12 casas e 2 conjugados (quarto, sala e banheiro) espalhados em outras áreas da fazenda, 

03 alojamentos de 10 quartos cada um, torre de telefonia móvel, escritório central com 

internet e ar condicionado, refeitório próprio que funciona todos os dias para atender 

funcionários, visitantes e convidados, uma casa central com 4 suítes, 3 silos de 129mil sacas 

de grãos cada e um silo pulmão de 20mil sacas que, juntos, tem a capacidade de armazenar 

cerca de 24mil toneladas de grãos, 1 casa de jogos, uma fábrica de ração para o gado e até 

uma capela, formando uma pequena comunidade dentro da fazenda. A Pecuária está 

preparada para exercer o ciclo completo de cria, recria e engorda de gado e, há cerca de 7 

anos (Safra 2010/2011), para ampliar e diversificar os negócios, a empresa agrícola decidiu 

investir na exploração da lavoura de grãos, modalidade muito forte na região, em conjunto e 

de forma integrada com a Pecuária. 

Por ser uma área de transição entre cerrado e floresta amazônica até 50% da área 

total está disponível para exploração do solo. As leis para desmatamento e preservação de 

mananciais são rígidas e seguidas à risca pela fazenda. 

4.4 Entrevistados 

 

Foram entrevistados 2 diretores, o gerente de agro da fazenda, 2 coordenadores 

das áreas fim Pecuária e Lavoura, o responsável pela manutenção de máquinas e 

equipamentos, o coordenador de compras, o coordenador de infraestrutura da fazenda, 1 fiscal 

de campo, 1 especialista em gestão que é responsável pela melhoria de processos e 

governança e, um especialista em agronegócio. Um total de 11 pessoas foram entrevistadas, 

sendo 9 nas instalações da fazenda e 2 no escritório em São Paulo (quadro 19).  



74 

 

Há conclusões de que se efetivando entre 20 e 30 entrevistas é possível atingir um 

índice de 90% ou mais na identificação de necessidades de clientes em um segmento 

homogêneo (GRIFFIN e HAUSER, 1993). Para a grande maioria das pesquisas realizadas em 

corporações, 12 entrevistas são suficientes para revelar os principais códigos (GUEST, 

BUNCE e JOHNSON, 2006). Neste caso específico, entende-se que o fato de que foram 

entrevistadas 11 pessoas, ou seja, cerda de 10% da força de trabalho da empresa agrícola deste 

estudo de caso, torna a amostragem suficiente para a pesquisa e as conclusões.  

Identificador Cargo Área Tempo na empresa 

ID1 Diretor Gestão >14 anos 

ID2 Diretor Operações >14 anos 

ID3 Especialista Gestão < 1 ano 

ID 4 Gerente Agro < 1 ano 

ID 5 Coordenador Suprimentos >4 anos 

ID 6 Coordenador Lavoura >3 anos 

ID 7 Coordenador Manutenção < 1 ano 

ID 8 Coordenador Pecuária >5 anos 

ID 9 Coordenador Infraestrutura >23 anos 

ID 10 Especialista Agro 7 meses 

ID 11 Fiscal Lavoura >3anos 

Quadro 19 – Perfil dos entrevistados 

Nota: elaborado pelo autor 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados do levantamento de campo desta pesquisa e a 

discussão sobre sua comparação com a teoria apresentada.  

A seguir são apresentados os resultados com as treze proposições finais desta dissertação 

(quadro 16 do capítulo 3 - P1 a P13). O formato privilegia os depoimentos dos entrevistados. 

Procurou-se fazer uma descrição que permitisse que o leitor pudesse reviver parte do processo 

experimentado pelo pesquisador durante a coleta de dados. 

As proposições estão organizadas em 5 partes, conforme apresentado na abordagem 

metodológica. As proposições foram agrupadas da mesma forma proposta em BURTON, 

OBEL; HÅKONSSON (2015). Este método nos permitirá fixar a lógica conceitual que deu 

sustentação ao desenvolvimento das proposições.  

5.1 Proposição 1 - Grupo de Proposições Metas/Escopo 

A partir do estudo de caso, e utilizando-se o framework de treze multi contingências de 

BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) para compreender como o desenho do modelo 

organizacional de uma empresa de commodities agrícolas pode ter seu Fit (alinhamento) 

avaliado usando-se um framework de multi contingências do ponto de vista das metas/escopo, 

chegou-se a 1 proposição apresentada no quadro 20 a seguir e detalhada nos tópicos seguintes. 

P1: Uma empresa agrícola é mais eficiente quanto mais produz com os mesmos recursos, 

no menor custo possível e é mais eficaz quando dá maior enfoque a melhores receitas com 

inovação em produtos e serviços 

Quadro 20 – grupo de proposições Metas/Escopo 

 

Proposição 1: Uma empresa é mais eficiente quando produz com os mesmos recursos e 

no menor custo possível e é eficaz quando dá maior enfoque a melhores receitas com 

inovação em produtos e serviços 

As respostas a esta contingência apontam para um resultado no qual a empresa 

agrícola dá maior enfoque a eficiência, produzir mais no menor custo e usando ao máximo os 

recursos atuais.  

O ambiente produtivo é desafiador e complexo devido às questões climáticas 

e por tratar-se de um organismo vivo. As inovações vêm mais das indústrias 
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de insumo, cabendo ao produtor explorá-las na medida do possível e 

necessário, além, é claro, de foco total em custos e eficiência produtiva. 

(ID2) 

Esta é uma indústria de escassez. Por isso, o nome do jogo é conseguir 

produzir no menor custo possível. Os fazendeiros tradicionais sempre 

souberam disto, os grupos associados a grandes empresas colocam 

profissionais capacitados e que acabam onerando a operação com controles, 

governança, bônus mais altos e independentes dos resultados financeiros. 

Ainda é preciso buscar um equilíbrio. (ID10) 

Não entendo como o agricultor possa se preocupar com inovar com os 

produtos, pois nesta indústria o produto final já está definido. Soja é soja. O 

preço final está definido pela Bolsa de Chicago, não há marketing, 

embalagem, praça, propaganda na televisão que faça o preço mudar. Ao 

contrário, se a qualidade da soja produzida é abaixo do padrão esperado há 

um decréscimo no preço definido pela Bolsa, sem contar o risco do câmbio. 

(ID5) 

Minha opinião é bem clara, em uma empresa ou se trabalha com a parte de 

cima do relatório financeiro (receitas) ou com a de baixo (despesas). No caso 

da agricultura pura e simples, onde se produz uma commodity agrícola, não 

há como mexer na linha de cima, então só nos resta a de baixo. Assim, 

respondendo sua pergunta, a única saída possível é produzir no menor custo 

possível, ser eficiente, porque a receita nos é oferecida e não negociada. 

Nossa indústria é uma indústria de eficiência e nós sempre teremos uma 

lição de casa a fazer pelos riscos intrínsecos a este negócio. (ID1) 

Por mais que para mim esteja óbvio que temos que ter eficiência e produzir 

com menor custo e aproveitando muito bem os recursos humanos, 

maquinário, insumos, etc. A verdade é que nossa empresa ainda não tem 

processos, nem sistemas e falta treinamento das pessoas para que sejamos 

mais eficientes. Estamos trabalhando para isto, mas, na minha opinião, ainda 

não temos nem a eficiência necessária. Este é um processo de mudança que 

vem acontecendo na fazenda como nunca eu havia visto antes. Acreditamos 

que esta será a melhor Safra dos últimos anos. (ID6) 

Quando submetidos a colocar no quadrante de forma empírica a posição da empresa, 

encontrou-se o seguinte quadro com os 11 respondentes: 
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Quadro 21 –  Respostas dos quadrantes de Metas/Escopo 
Nota: elaborado pelo autor 

A maioria das respostas mostrou que a meta/escopo da empresa do estudo está no 

quadrante B onde o foco é eficiência. Vale ressaltar 2 pontos: (1) os entrevistados que 

colocaram as respostas no quadrante A (baixa eficiência e baixa eficácia) todos concordam 

que o foco é em eficiência, mas que a empresa ainda precisa melhorar a utilização de 

recursos, diminuir custos e melhorar seus processos. Foi intrigante verificar que há duas 

respostas colocando a empresa no limiar entre o quadrante D e do quadrante B (sinalizando 

que a empresa tem eficácia e eficiência). A percepção do pesquisador ao analisar estas 

respostas é que estes entrevistados foram influenciados pela descrição do quadrante D quando 

declara “...requer tanto inovação quanto produzir a baixo custo...”. Suas respostas apontam 

para uma empresa que não inova em produtos e que deveria sim inovar, mas em seus 

processos. 

Na avaliação durante o período de observação, constatou-se que há mudanças em 

andamento na empresa. Altos investimentos em gestão e processos estão sendo realizados e 
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isto pode explicar porque algumas respostas colocam a empresa no limiar entre o quadrante A 

e o B. Assim, quando tiver seus custos, processos e o tamanho da empresa ajustados, 

principalmente no tamanho da força de trabalho e na otimização da utilização de seus, as 

informações levantadas demonstram que a empresa tenderá a migrar para o quadrante B de 

eficiência.  

A proposição se demonstra correta somente no que se refere a “uma empresa 

agrícola ser mais eficiente quanto mais produz com os mesmos recursos, no menor custo 

possível”. A segunda parte da proposição “mais eficaz quando dá maior enfoque a melhores 

receitas com inovação em produtos e serviços” não se demonstra verdadeira porque não há 

inovação em produtos e serviços e não há relevância para inovar no atendimento a clientes, já 

que toda produção é vendida para Traders a preços de mercado e o produto final não se 

modifica, conforma apurado nos levantamentos. 

De acordo com os levantamentos realizados neste estudo, a empresa agrícola está 

em quase Fit (ou Fit parcial) nesta contingência, pois ainda precisa se movimentar para o 

quadrante B de alta eficiência e baixa eficácia. Este é um importante fator que influenciará a 

análise para entender se a empresa está em Fit comparando com os resultados das outras 

contingências analisadas.  

5.2 Proposições 2 a 3 - Grupo de Proposições Estratégia 

A partir do estudo de caso, e utilizando-se o framework de treze multi 

contingências de BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) para compreender como o 

desenho do modelo organizacional de uma empresa de commodities agrícolas pode ter seu Fit 

(alinhamento) avaliado usando-se um framework de multi contingências do ponto de vista da 

Estratégia, chegou-se a 2 proposições apresentada no quadro 22 a seguir e detalhadas no 

tópico seguinte: 

P2: A estratégia da empresa de commodities agrícolas está diretamente relacionada com o 

perfil de exploração ter maior foco na forma como utiliza seus recursos e tecnologias 

existentes e/ou busca novas formas de inovar. 

P3: Quanto maior o número de fatores externos e inter-relacionados e mais dificultoso for 

prevê-los maior serão a complexidade e imprevisibilidade do ambiente e maior serão os 

riscos associados se não se criarem formas de mitigação. 

Quadro 22 – grupo de proposições Estratégia 
Nota: elaborado pelo autor 
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Proposição 2: A estratégia da empresa de commodities agrícolas está diretamente 

relacionada com o perfil de exploração ter maior foco na forma como utiliza seus 

recursos e tecnologias existentes e/ou busca novas formas de inovar. 

As respostas a esta contingência apontam um perfil de empresa agrícola mais 

voltado a exploração dos recursos existentes e que foca mais em produzir com tecnologias 

existentes. O tema inovação apareceu com constância nas respostas dos entrevistados, mas, 

fazendo a análise das informações coletadas, a correta definição se mostrou não estar 100% 

clara para alguns entrevistados. A análise das respostas e a observação da realidade da 

empresa do estudo mostram que as inovações são muito mais de empresas terceiras, de 

fornecedores de algum tipo de tecnologia e, não da fazenda em si. Este perfil de exploração 

está alinhado com o perfil de eficiência, mesmo a contingência anterior tendo apontado que a 

empresa ainda tem um desalinhamento parcial e ainda precisa melhorar sua eficiência e 

migrar completamente para o quadrante B. 

Nosso foco é em melhoria operacional e produtiva com uso de tecnologias 

disponíveis vindas das industrias de insumos. (ID2) 

O foco é reduzir custo e aumentar produtividade e ponto. Os produtos são 

commodities e não tem como criar uma soja nova, a não ser ter sementes 

diferentes, mas o produto no final é o mesmo. Um certo grau de preocupação 

com os clientes e parceiros é importante, mas no final quem compra da 

fazenda (clientes) são Traders que usam basicamente o preço das 

commodities de Chicago e tudo que for produzido será vendido. (ID4) 

A estratégia sempre foi comprar pelo menor preço do ponto de vista de 

compras. Hoje é preciso ter as 3 estratégias reduzir custos, aumentar 

produtividade, comprar pelo menor preço possível. Tenho que manter 

contato mais no sentido de obter oportunidades com clientes e fornecedores 

que tem demandas específicas e que podem dar para a fazenda oportunidades 

de compra e venda melhores. (ID5) 

Acho que no futuro deveríamos ter outras culturas como o girassol porque 

eles não competem com milho e soja (as principais) e melhoram o manejo do 

sol. Assim, podemos aproveitar mais a alocação dos ativos fixos (como 

plantadeiras, colheitadeiras, etc.) e as pessoas – custos fixos da fazenda. 

(ID5) 

Inovar, esta é uma palavra da moda, mas ela é muito mais adequada para 

empresas que tem ambiente competitivo, necessitam inovar para não 

desaparecer ou para aumentar suas margens de lucro. Precisam normalmente 

criar escala, crescer marketshare. Nossa relação é muito forte com a 
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operação da fazenda, em criar processos e automatizar ao máximo para 

diminuir custos, treinar bem nossos colaboradores, que são na sua maioria 

pessoas simples, mas que operam máquinas que chegam a custar mais de um 

milhão de reais e, muitas vezes, são usadas por menos de 2 meses em um 

ano. Nós precisamos explorar melhor as inovações dos outros, das empresas 

que possam nos fornecer sementes melhores e mais resistentes, nos parceiros 

que tragam insumos que propiciem melhor rendimento e em provedores de 

tecnologia agrícola de máquinas para colher e plantar ou para prever chuva, 

seria ótimo. São estes tipos de exploração que precisamos ter, é isto. (ID3) 

A fazenda começou a explorar melhor a diversificação de produtos. Leia-se 

ter gado em terras onde o relevo ou o tipo de solo é menos favorável para a 

produtividade da lavoura ou ter outras culturas adicionais ao milho e a soja. 

Na minha opinião, a fazenda deveria pensar em como produzir ao máximo 

utilizando o solo adequadamente pelo maior tempo possível, com os mesmos 

recursos humanos e de maquinário que já são fixos e vão continuar sendo 

realizados plantando-se mais ou não. (ID8) 

Inovar seria trabalhar com outros grãos e, já no gado, dá para rastrear o gado 

e vender tido exportação: gado Europa e cota Hilton (são selos de gado 

rastreado, ou seja, para estes países interessa que cada fase da vida e de 

operações no gado estejam documentados e rastreáveis). Conseguimos fazer 

isto porque fazemos a cria. (ID8) 

Quando submetidos a colocar no quadrante de forma empírica a posição da 

empresa, encontrou-se o seguinte quadro com os 11 respondentes: 
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Quadro 23 –  Respostas dos quadrantes de Estratégia 
Nota: elaborado pelo autor 

A maioria dos respondentes aponta para uma estratégia de exploração “defender”, 

ou seja, que tem a inovação limitada, explora bem os recursos e fica dentro do seu escopo 

atual sem muitas modificações. Este tipo de empresa tem inovação maior em processos. Item 

colocado como essencial para uma empresa agrícola, assim como automação e tecnologia. Os 

respondentes que colocaram suas opções no quadrante com o perfil Analyzer sem inovação e 

bem próximos de “defender” tem em suas respostas informações que justificam suas escolhas, 

pois entendem que se pode criar novos produtos no sentido de colocar outras culturas como 

algodão, milho, feijão, girassol. Esta estratégia está mais associada com diversificação, assim 

como se optou por incluir a Pecuária no portfólio de produtos da empresa. Não é uma 

estratégia de inovação de produtos, serviços ou melhoria no atendimento a clientes. Pelas 

respostas, diversificar diminui riscos e permite que em determinadas épocas uma cultura 

compense a outra em preços e em extensão da utilização do recurso solo (área agriculturável). 

As respostas do quadro 23 como “prospector” e “reactor” foram consideradas outliers, onde 

os respondentes provavelmente tiveram entendimento parcial da pergunta. Mesmo assim, isto 

não afetou a análise e as conclusões sobre esta proposição. 
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A estratégia da empresa de commodities agrícolas está diretamente relacionada 

com o perfil de exploração ter maior foco na forma como utiliza seus recursos e tecnologias 

existentes e/ou busca novas formas de inovar. A proposição é completa se considerarmos que 

eficiência é a meta mais alinhada para a empresa agrícola e porque o perfil de exploração tem 

maior foco na utilização dos recursos e tecnologias atuais. A empresa não inova em produtos 

e serviços e seus processos não tem o nível de inovação suficiente para atingir o grau de 

eficiência necessário para uma empresa agrícola. O foco de exploração é na exploração de 

recursos, estando então a contingência metas/escopo eficiência alinhada com a exploração de 

recursos. Pelas respostas, a inovação proposta está associada a melhoraria de processos e 

sistemas e busca por novas formas de diversificação e utilização do solo. Assim, o resultado 

apontado para esta contingência é o “defender”. Considera-se, então, que a empresa agrícola 

está em Fit com esta contingência. 

Proposição 3: Quanto maior o número de fatores externos e inter-relacionados e mais 

dificultoso for prevê-los maior serão a complexidade e imprevisibilidade do ambiente e 

maior serão os riscos associados se não se criarem formas de mitigação. 

As respostas a esta contingência apontam um ambiente complexo e imprevisível e 

mostram sinais muito importantes de que esta contingência é uma das que tem maior impacto 

na agricultura.  

Vários são os fatores externos que influenciam o setor, sobre os quais não se 

tem controle. O foco é estar atento a todas as informações e tendências do 

mercado, utilizando-se de todas as ferramentas disponíveis para prever e 

tentar mitigar os impactos. (ID2) 

Clima, câmbio e lei de oferta e demanda. São interdependentes em maior ou 

menor escala. O câmbio pode ser mais isolado, apesar de que a balança 

comercial da agricultura pode afetar o câmbio. Utiliza-se de informações de 

parceiros para clima e preço. Não há atuação política pelo tamanho da 

fazenda e não se atua junto a clientes e parceiros para alterar fatores 

externos. (ID4) 

Oferta e demanda são fatores de muita relevância. Se os EUA, lá do outro 

lado do mundo, produzirem muito, isto afeta nossa vida aqui. (ID9) 

O nível de imprevisibilidade é alto. Há muitas variáveis. Mas se dominarmos 

o que está na nossa mão é meio caminho andado. Entre os principais eu 

posso citar (inclusive em ordem de complexidade e imprevisibilidade): (1) 

clima, pois a chuva é o grande vilão em fazendas do tamanho das brasileiras. 

Implantar sistemas de irrigação trariam uma solução, mas ainda são muito 

caros; (2) preço da commodity em Chicago. Você pode fazer o melhor 
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trabalho do mundo, pode ter chovido na época e quantidade certa sua 

fazenda, seus custos foram bem controlados, você teve boa produtividade 

(no. de sacos por hectare) e mesmo assim perder dinheiro, isto é incrível, 

mas muito possível; (3) produção de outros produtores no brasil e em outros 

países. Está associado com o anterior, é lei de oferta e demanda que vai ter a 

maior influência no preço; (4) situação da economia mundial, também 

associado a anterior, pois se a China decidir não comprar soja ou a demanda 

deles variar, os preços vão para o céu ou para baixo; (5) Câmbio, acontece 

muito de prevermos no orçamento um preço em dólares e o câmbio mudar 

muito, o Brasil e o mundo tem ficado menos previsíveis neste sentido; (6) 

pragas e por último (7) logística, grande parte do preço dos grãos é levado 

pelo transporte. Estamos no centro do Brasil e para exportar temos que usar 

estradas para escoar a produção. (ID5) 

Muita gente não costuma citar, mas além de tudo que já conversamos, existe 

o fator governo. É um fator externo que a gente tem que ficar atento. Se se 

muda uma lei de desmatamento ou impostos, ou se implanta um subsídio 

aqui ou ali, isto pode mudar o jogo. Apesar que no Brasil o governo não tem 

atrapalhado, só acho que, pelo menos, deveriam investir mais em 

infraestrutura. Se o senhor olhar o movimento que é esta BR163 e olhar a 

distância percorrida pelos caminhões até os portos ficará espantado. (ID7) 

Se formos considerar a lavoura em separado da Pecuária, acho que o 

tamanho do gado e a sua movimentação podem ser um fator externo 

importante. Este ano acertamos o tamanho do rebanho e estamos estudando 

áreas de pastagem menos produtivas para a agricultura e uma maneira de o 

gado ajudar contribuindo para um solo melhor e controle de pragas. A ideia 

é que a integração Lavoura e Pecuária dê uma soma maior do que as duas em 

separado. (ID8) 

Quando submetidos a colocar no quadrante de forma empírica a posição da 

empresa, encontrou-se o seguinte quadro com os 11 respondentes: 
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Quadro 24 –  Respostas dos quadrantes de Ambiente 
Nota: elaborado pelo autor 

Todos os respondentes apontam para um ambiente de alta complexidade, ou seja, 

com muitos fatores de ambiente externos e que possuem alto grau de imprevisibilidade. Dizer 

o quanto é mais ou menos imprevisível ou complexo é uma questão de cunho individual, 

mesmo com as definições mais detalhadas e claras. 

As análises dos quadrantes em conjunto com os depoimentos direcionam esta 

contingência como sendo “turbulento”. Ambiente para uma empresa agrícola é de alta 

complexidade e alta imprevisibilidade. Os principais fatores de complexidade e 

imprevisibilidade levantados nesta pesquisa e que contribuem para esta característica peculiar 

no agronegócio foram: clima, câmbio, oferta e demanda, preços das commodities em 

Chicago, pragas e doenças, logística e, no caso da unidade de análise Lavoura, a Pecuária 

também foi considerada um fator de ambiente. 

A proposição é completa pois pelos dados coletados neste estudo o resultado 

apurado é que o número de fatores externos e inter-relacionados é alto e fica mais dificultoso 

prevê-los por seu grau de complexidade e imprevisibilidade do ambiente. Os riscos associados 
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por não haver formas 100% eficientes de nestes dois fatores trás problemas para criação de 

formas de mitigação. Considera-se, então, que a fazenda está em Misfit com esta 

contingência, pois segundo a teoria apresentada por BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) 

se as metas/escopo são de eficiência e a estratégia é “defender”, então a fazenda deveria ter o 

ambiente “variado” para estar em Fit. Isto só seria possível se os fatores externos tivessem sua 

imprevisibilidade diminuída, o que parece menos provável que ocorra em todos os fatores 

apresentados e com o nível de tecnologia disponível atualmente.  

Para melhorar o Fit, a empresa deveria tomar ações de planejamento e previsão 

(forecast) (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) para trazer o resultado o mais próximo 

possível para a opção “variado” e entrar em Fit. Com o nível de tecnologia disponível e os 

problemas para se fazer previsões de curto prazo e tomar as ações de correção com a agilidade 

e flexibilidade exigidas neste tipo de negócio, principalmente quando se considera o fator 

clima, dificilmente se conseguirá um Fit total em um custo que seja aceitável.  

A irrigação diminui riscos de épocas onde se chove menos, mas pode haver anos 

onde se chove muito, e isto também é um fator de risco do ambiente. Os outros fatores 

externos são mais administráveis quando se opta, por exemplo, para planejamento e forecast 

rígidos, métodos de proteção cambial, boa administração de fluxo de caixa e armazenamento 

em silos que possibilite a gestão do melhor momento de realizar as vendas. 

5.3 Proposições 4 a 6 - Grupo de Proposições Estrutura 

A partir do estudo de caso, e utilizando-se o framework de treze multi contingências de 

BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) para compreender como o desenho do modelo 

organizacional de uma empresa de commodities agrícolas pode ter seu Fit (alinhamento) 

avaliado usando-se um framework de multi contingências do ponto de vista da Estrutura, 

chegou-se a 3 proposições apresentadas no quadro 25 a seguir e detalhadas nos tópicos 

seguintes: 

P4: A estrutura da empresa agrícola está diretamente relacionada ao seu foco ser mais 

interno do que externo e ter mais orientação a especialização e menos ao produtos e 

cliente 

P5: A definição das localidades da empresa agrícola é melhor definida pela relação de 

melhor performance entre a proximidade com seus recursos, colaboradores e 

fornecedores/parceiros e sua capacidade de distribuir o trabalho em entre suas operações e 

a matriz 



86 

 

P6: A quantidade de acordos com terceiros, empresas ou pessoas, para atividades que 

podem se feitas pela empresa define seu perfil de terceirização 

Quadro 25 – Grupo de Proposições Estrutura 

 

Proposição 4: A estrutura da empresa agrícola está diretamente relacionada ao seu foco 

ser mais interno do que externo e ter mais orientação a especialização e menos a 

produtos e clientes. 

As respostas a esta contingência apontam para a empresa agrícola ter uma estrutura funcional. 

Se a estrutura segue a estratégia (CHANDLER, 1962), a estrutura deveria suportar uma 

estratégia de eficiência e, mesmo assim, conseguir lidar com a complexidade e 

imprevisibilidade do ambiente.  

O foco é mais em fatores internos e operações. Uma operação funcionando 

corretamente, com os recursos corretos é o maior fator de sucesso, se não 

houver interferência dos fatores externos expostos. Especialização é muito 

importante. Hoje o grau de preocupação da organização com as habilidades e 

especialidades dos funcionários ainda é baixa para nossa realidade e 

necessidade. Mas é uma questão muito importante e precisa melhorar bem. 

As habilidades de operar bem os equipamentos, ter bons mecânicos, fazer 

bem o monitoramento do que acontece no campo a cada fase do processo 

agrícola são essenciais. Como há espaço para uma evolução na 

produtividade e no potencial produtivo, as culturas acabam perdendo alguns 

tipos de rendimentos com determinadas pragas, por exemplo, se não 

tivermos pessoas que saibam identificar e agir sobre as dezenas de pragas 

possíveis. Assim, se não houver gente especializada em identificar, 

monitorar a agir rápido a fazenda perde muito. (ID4) 

Atividades internas, que é onde conseguimos mais influenciar. Não há 

estrutura de tratamento de clientes e produtos. A estrutura está preparada 

para atender a praticamente todas as atividades da fazenda, alguns serviços 

especializados são feitos fora, mas não o que é crítico. Temos um problema 

para achar pessoas mais especializadas, isto sim. Está melhorando, mas 

nosso RH não atua em buscar as melhores pessoas, fazer buscas detalhadas 

no mercado. Aqui aparece um CV e a gente contrata. Ponto. Não se busca 

gastar tempo para fazer um processo seletivo (que na verdade a gente não 

tem). Não há treinamentos ou plano de treinamentos formais para o ano. Isto 

é crítico. (ID5) 

A estrutura é baseada nos conhecimentos que necessitamos, tanto horizontais 

(funções gerais) como verticais (negócio). Temos a diretoria em São Paulo e 

a gestão (direta ou indiretamente) da fazenda toda debaixo de um gerente de 

agronegócio da região e que mora na fazenda. Ele é o responsável por toda 

estrutura na fazenda e responde diretamente para o diretor de operações em 
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São Paulo. Abaixo dele, temos as funções horizontais como mecanização, 

armazenamento de grãos (silo), infraestrutura e as verticais Lavoura e 

Pecuária. Compras responde diretamente para São Paulo, mas recentemente 

foi feita uma mudança e o responsável por compras se mudou para a fazenda 

e passou a responder matricialmente para o gerente agro. Compras absorveu 

a área administrativa da fazenda e já tinha vendas como função. RH, 

jurídico, fiscal, financeiro e contábil ficam todos em São Paulo ligados 

diretamente no COO. A estrutura é focada no nosso negócio e para a nossa 

fazenda, só damos mais atenção para os fornecedores porque vão muito a 

fazenda e são parte importante da nossa formação de custos, principalmente 

os de insumos. Não temos estrutura para atender clientes ou estrutura de 

produtos. Nosso negócio precisa de especialização em todos os níveis, não 

dá para largar uma colheitadeira de R$1.3M na mão de uma pessoa 

inexperiente, apesar de este ser um problema sério hoje quando se trata de 

saber operar os equipamentos agrícolas. (ID3) 

A meu ver nosso maior problema hoje é que não temos uma estrutura de 

manutenção interna adequada. Muitas funções especializadas que deveriam 

ser executadas internamente são terceirizadas. Para dizer a verdade, muitas 

das funções que a lavoura exige da área de manutenção ainda me parecem 

que são mais responsabilidades deles do que da área de manutenção e talvez 

este seja um ajuste na estrutura ou na definição das responsabilidades de 

forma mais clara. Temos que ter pessoal interno, não dá para contar com 

terceiros para deixar as máquinas operacionais. Claro que coisas mais 

complexas tem de ser feitas pelo fabricante. Eu não atendo ninguém externo 

e não vejo os clientes virem aqui, não é necessário este tipo de estrutura. 

(ID7)  

Quando submetidos a colocar no quadrante de forma empírica a posição da empresa sobre 

estrutura, encontrou-se o seguinte quadro com os 11 respondentes: 
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Quadro 26 –  Respostas dos quadrantes de Estrutura Organizacional 

Nota: elaborado pelo autor 

As respostas demonstram que a empresa agrícola tem uma estrutura mais 

funcional. No entanto, o estudo também aponta a necessidade de especialização e melhoria da 

capacitação e treinamento e melhor definição de papéis e responsabilidades. Apesar de haver 

um único respondente que deu resposta para a empresa ter estrutura “simples” no quadro 26, o 

estudo demonstra que a empresa tem perfil de funcional, mas ainda possui um número grande 

de pessoas que desempenham várias funções e muitos papéis e responsabilidades ainda não 

estão bem definidos e implementados.   

Para estar em Fit, pelas respostas apresentadas, a empresa precisa deixar mais 

claro os papéis e responsabilidades de cada pessoa, as áreas precisam delimitar de forma clara 

quem faz o que, pois, a Lavoura assume responsabilidades  horizontais e fornece serviços 

internos para a Pecuária plantando alguma forma de alimento para o gado, assumir 

“indiretamente” a função de manutenção com seus colaboradores ou usando terceiros, mesmo 

havendo uma área específica de manutenção e, vez ou outra, ainda faz negociações 

diretamente com fornecedores e faz negociações que deveriam ser feitas pela área de 
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compras. Algumas iniciativas foram tomadas para se modificar esta forma de trabalho que faz 

parte da cultura da empresa. 

Parte dos respondentes, coloca a resposta no limiar entre funcional e matricial. Na 

análise realizada realmente existe uma estrutura matricial não oficial quando funcionários de 

compras e RH respondem indiretamente para o gerente da Agro. O que dentro de um aspecto 

regional pode parecer razoável do ponto de vista da praticidade, mas, de novo, no caso 

analisado, papéis e responsabilidades não estão claros para todos os colaboradores que 

desempenham atividades dentro da estrutura atual. 

Outro ponto de destaque foi a parte de treinamento. Existe quase uma 

unanimidade em aceitar que a especialização é alta e que, por isso, é necessário contratar bem 

e treinar bem.  

A proposição é confirmada pois pelos dados coletados, a empresa agrícola tem 

mais foco interno, funções bem especializadas e não há necessidade de estruturas complexas 

para atender clientes ou para gerenciar os produtos (figura 4).  

Considera-se, entretanto, que mesmo que a maioria dos respondentes tenha 

apontado para uma estrutura funcional, o resultado para este momento atual da unidade de 

Lavoura está entre o quadrante Simples (quadrante A) e mais próximo ao B (Funcional). Para 

entrar em Fit, seriam necessárias ações que deixassem bem claros os papéis e 

reponsabilidades, se retirasse as funções das áreas que não deveriam ter funções de outras e se 

investisse pesadamente na contratação e treinamento de especialistas como um processo 

natural e vital para o negócio.   

Nesta contingência a fazenda está quase Fit parcial (quase Fit), e segundo a teoria 

apresentada por BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) de que se as metas são de 

eficiência e a estratégia é “defender”, então a fazenda deveria ter a estrutura funcional como 

forma ideal de organizar suas funções organizacionais. 
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A seguir apresentamos a estrutura organizacional atual para suprir as tarefas 

necessárias para as atividades da empresa agrícola. 

 

Figura 4 - Estrutura Organizacional Atual 
Fonte: Empresa Agrícola do Estudo 

Proposição 5: A definição das localidades da empresa agrícola é melhor definida pela 

relação de melhor performance entre a proximidade com seus recursos, colaboradores e 

fornecedores/parceiros e sua capacidade de distribuir o trabalho em entre suas 

operações e a matriz. 

As respostas a esta contingência apontam para uma empresa agrícola com um 

modelo que realiza suas atividades de forma mais centralizada e tem um grau de proximidade 

dos recursos menor. É preciso avaliar as observações dos respondentes e a análise dos 

quadrantes das contingências para se chegar às conclusões mais adequadas.  

Essa análise é complicada de se fazer, pois as agros estão localizadas num 

local único. Por estar numa das maiores regiões produtoras, 

consequentemente atrai fornecedores e clientes, mas não significa que isso 

seja vantajoso, pois a questão logística do MT é extremamente desvantajosa, 
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no entanto, temos de trabalhar com as condições do estado, uma vez que não 

dá para se mudar a unidade produtora. (ID2) 

A maioria dos fornecedores possui estrutura na região, não necessariamente 

tem fábrica ou escritório central aqui, assim tudo que é necessário do ponto 

de vista de atendimento de fornecedores está perto da fazenda. E clientes: 

compradores de Soja e gado também são da região. Os grãos são 

comercializados para Traders que estão na região. O gado ou é vendido na 

região ou em leilões também na região de MT. (ID6) 

A grande maioria dos nossos colaboradores é de Nova Mutum ou de lugares 

próximos. Mesmo assim, muitos vem morar na fazenda, senão seria 

impossível se locomover. Estar fisicamente próximo é importante. Os 

clientes e fornecedores estão em todos os lugares. Mas é muito melhor 

atender na região. É preciso conhecer a fazenda para terem condições de 

ajudar mais. (ID5) 

Vamos ver se eu consigo abordar todos os pontos que perguntou. Primeiro, 

recursos humanos tem de estar próximos, fornecedores de insumos e 

maquinário não precisariam ter suas estruturas locais e, se poderia tratar 

quase tudo por telefone, mas não vejo viabilidade neste modelo, 

normalmente funciona melhor quando eles conhecem a fazenda e trazem 

soluções. Peças e serviços tem de ser da região. A fazenda não pode mudar 

de local, por isso, e como só temos uma fazenda em um local, é 

imprescindível ter os recursos próximos. Mesmo tendo o escritório em São 

Paulo, por toda operação ser na fazenda, a estrutura precisa ser mais 

centralizada, as atividades têm de ser feitas na fazenda. (ID10) 

Quando submetidos a colocar no quadrante de forma empírica a posição da 

empresa sobre Fronteira Geográfica, encontrou-se o seguinte quadro com os 11 respondentes: 
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Quadro 27 –  Respostas dos quadrantes de Fronteira Geográfica 
Nota: elaborado pelo autor 

Existe uma certa dispersão no quadro acima. A maioria dos respondentes aponta 

para uma estrutura que precisa ser centralizada pois as atividades são feitas quase todas na 

fazenda, então o quadro acima reflete parcialmente o que foi exposto nas respostas 

apresentadas, pois uma parte das respostas está nos quadrantes a direita, onde se poderia 

concluir que as atividades podem ser realizadas em vários locais. O que não parece condizente 

com as respostas dos questionários que afirmam, em sua maioria, que a fazenda está em um 

local físico único e não pode ser “transportada”.  

A maioria dos respondentes colocou as respostas nos quadrantes da parte debaixo 

do quadro 27, ou seja, eles entendem que os recursos não precisam estar tão próximos. As 

respostas demonstram que é necessário a proximidade dos recursos humanos e dos principais 

fornecedores e, também, muito recomendável, ter as estruturas próximas da fazenda com 

pessoas capacitadas a entender melhor seus problemas e apresentar soluções com a agilidade 

necessárias para as mudanças de ambiente. 
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Logicamente com a melhoria das telecomunicações e a internet, as compras 

poderiam ser feitas pelo telefone ou eletronicamente, mas isto, para os respondentes, não 

descarta a necessidade de que os representantes dos principais fornecedores de insumos 

estejam na região.  

Como foi dito, a maioria dos fornecedores ou parceiros já está na região ou tem 

um representante local. As pessoas da fazenda se demonstraram sensíveis a ter um 

atendimento local que lhes proporcione um maior conforto e a percepção de que serão 

atendidos com melhor qualidade. 

O estudo não descarta a possibilidade de que tenha havido mal entendimento do 

significado das dimensões desta contingência e que isto possa ter causado distorções nos 

quadrantes. De qualquer forma, a metodologia dá subsídios para comparar informações e 

permitir ao pesquisador de um estudo de caso tirar suas conclusões baseados em todas as 

informações levantadas. 

Para que haja melhor entendimento, colocamos uma proposta que torna mais 

didático o entendimento do significado de cada quadrante, pois a nomenclatura utilizada 

(BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) foi feita pensando-se em empresas muito grandes e 

multinacionais. Esta proposição é didática e em nada altera o conteúdo e a lógica usada pelos 

autores para cada quadrante. 
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Quadro 28 – Readequação dos resultados dos quadrantes de Fronteira Geográfica 
Nota: elaborado pelo autor 

O estudo apresenta os seguintes “de/para” para a proposição fronteira geográfica do quadro 

acima:  

a) Global significa ter uma operação centralizada, mas com menor proximidade física dos 

recursos; 

b) Internacional significa ter uma operação centralizada, mas com maior proximidade física 

dos recursos; 

c) Multi doméstica significa operação descentralizada com menor proximidade física dos 

recursos e  

d) Transnacional significa operação descentralizada com maior proximidade física dos 

recursos.  

Baseado então nas respostas dos questionários e adicionando as explicações acima 

listadas, o resultado correto da empresa agrícola é que sua fronteira geográfica está no 

quadrante Internacional, ou seja, tem sua operação mais centralizada (fazenda), mas com 

maior proximidade física dos recursos (sejam eles humanos, fornecedores e parceiros) e até 

clientes, pois os Traders atuam na região. 

A proposição é confirmada pois com os dados coletados a conclusão é que as 

localidades da empresa foram definidas de tal forma a se obter a melhor relação entre a 

proximidade com seus recursos, colaboradores e fornecedores/parceiros e sua capacidade de 

distribuir o trabalho entre suas operações e a matriz.  

Considera-se, entretanto, que mesmo com a disparidade apontada nos quadrantes, 

a maioria dos respondentes entende que a fronteira geográfica da empresa é a Internacional, 

com maior proximidade de seus recursos e mais centralizada.  

Nesta contingência a fazenda está em Fit, e segundo a teoria apresentada por 

BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) de que se as metas são de eficiência e a estratégia é 

“defender”, então a fazenda deveria ter a fronteira geográfica Internacional como ideal, ou 

seja, ter uma operação centralizada, mas com maior proximidade física dos recursos. 

Proposição 6: A quantidade de acordos com terceiros, empresas ou pessoas, para 

atividades que podem ser feitas pela empresa define seu perfil de terceirização 
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As respostas a esta contingência apontam para uma empresa agrícola com maior 

tendência a terceirizar algumas funções com empresas e muito poucas funções com pessoas.  

Existem atividades que poderiam ser executadas internamente e que são 

terceirizadas. Vários serviços de manutenção poderiam ser feitos 

internamente, enquanto alguns processos de RH e de jurídico (atividades não 

fim e que são executadas em outras localidades que encarecem o processo e 

tiram parte da agilidade e flexibilidade necessária na fazenda). Seria melhor 

se estas atividades fossem mais próximas na fazenda e de forma terceirizada. 

A Pulverização e plantio deveriam ser da fazenda. Principalmente pela 

necessidade de cumprimento das janelas (períodos ideais para realizar as 

atividades) e os riscos associados por não ter total controle e deixá-lo na mão 

de um terceiro, por melhor que seja o contrato. No caso de colheita se pode 

terceirizar 100% e estabelecer alguns parâmetros como janela, qualitativos 

(tolerância de perda), quantidade de diesel, quantidade de máquinas, etc. A 

parte contratual de qualquer coisa associada a produção (core business da 

fazenda) deve ter sua parte contratual muito bem estruturada. (ID4) 

Existem atividades que poderiam ser executadas internamente e que são 

terceirizadas, principalmente de manutenção. Mas não coisas pequenas como 

“trocar uma lâmpada de um carro”. Isto tem mudado com a entrada de um 

novo gestor para a área de manutenção, mas isto sempre afetou muito a 

operação e a agilidade, pois tenho que pagar o preço e depender do tempo e 

disponibilidade dos fornecedores.  Outra coisa é a construção de cercas. 

Sobre contratação de pessoal, nós só contratamos pessoal temporário em 

épocas específicas quando precisamos de mão de obra, mas todos são 

considerados funcionários e no regime de CLT, alguns, inclusive acabam 

ficando na empresa. (ID2) 

A empresa no passado bem próximo estava com esta parte bem 

desorganizada. Estamos trabalhando para diminuir riscos e há uma tendência 

grande de insourcing até que se tenha maturidade suficiente para decidir 

terceirizar funções que sejam de nosso negócio principal. Trabalharemos 

para criar um modelo melhor, talvez terceirizando a colheita, mas isto ainda 

é uma possibilidade muito remota. Certamente precisamos dos fabricantes de 

equipamentos, máquinas agrícolas, este tipo de atividade será cada vez mais 

terceirizado. Nossa manutenção/mecanização será cada vez mais responsável 

por deixar as máquinas operacionais, queremos que eles nos garantam 

disponibilidade. Hoje já precisamos terceirizar parte da colheita pois a janela 

é muito curta e não há espaço para erros, ainda mais se chover muito.  Eu 

não sei dizer se os safristas são terceirizados, mas contratamos sempre 

pessoas em épocas de pico. Pela governança da empresa sempre os 

contratamos como funcionários temporários e que podem ter seu contrato 

modificado e ser funcionário permanente. (ID1) 

Eu sempre contrato pessoas. Nosso grau de ociosidade é grande as vezes, 

mas quando há demanda precisamos de pessoal especializado e os 

contratamos. Tento dar o máximo de treinamento possível para não perder 

produtividade. Quando dá um aperto na pulverização nós chamamos o avião 

que é de terceiros. Continuaremos com os pulverizadores (em terra) e em 
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caso de necessidade (e todos os anos precisamos) contratamos uma empresa 

para pulverizar com avião. (ID6) 

 

Quando submetidos a colocar no quadrante de forma empírica a posição da empresa sobre 

acordos externos, encontrou-se o seguinte quadro com os 11 respondentes: 

 

Quadro 29 –  Respostas dos quadrantes de Acordos Externos 
Nota: elaborado pelo autor 

A partir das respostas e analisando os resultados dos quadrantes pode-se concluir 

que os funcionários temporários, os chamados safristas, não são considerados pessoas 

terceirizadas, então a fazenda tem baixa contratação de pessoas externas. Pelas respostas há 

contratação de empresas externas para reparos em estradas, construção de cercas, 

telecomunicações, eletricistas e para manutenção de máquinas agrícolas para fins específicos 

como colheita e pulverização aérea. Mas a empresa agrícola tem preferência por realizar suas 

próprias tarefas por uma questão de manter a qualidade e diminuir o risco. Por isso, o número 

de contratações (acordos externos) com empresas terceiras para atividades externas ainda é 
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médio e não se encaixa 100% no quadrante “terceirizador”. A fazenda praticamente não 

contrata pessoas, a proposição deu subsídios para mostrar que o perfil atual de terceirização 

da fazenda é mais próximo do quadrante “Autônomo”, mas com várias atividades 

terceirizadas.  

Considera-se que a maioria dos respondentes entende que há poucos acordos 

externos de atividades fim e a fazenda não tem o perfil totalmente “Terceirizador” por uma 

questão de cultura e gestão de riscos.  Nesta contingência a fazenda está em Misfit (ou Fit 

parcial) segundo a teoria apresentada por BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) já que as 

metas são de eficiência e a estratégia é a “defender”, então a fazenda deveria apresentar um 

perfil de terceirização maior com empresas onde o foco seria fazer mais com menos e buscar 

especializações que a fazenda não possui dentro de seu quadro de colaboradores. 

O entendimento do pesquisador é que por ter o ambiente turbulento e ter uma 

série de riscos associados a terceirização de tarefas, a opção de “Autônomo” com 

“Terceirizador” está de acordo do ponto de vista de desenho organizacional no momento. Os 

contratos acabam tendo menos credibilidade, pois as leis brasileiras e o judiciário sendo 

moroso geram uma percepção de risco alta nos empresários de maneira geral. Assim, a 

empresa agrícola não pode depender 100% de que os contratos com terceiros funcionarão a 

contento.  

O período para ao agricultor de grãos no Mato Grosso é curto e rápido em suas 

atividades. O período da safra tem momentos de grande necessidade de recursos e há pouco 

tempo arriscar em atividades críticas como plantio e colheita. Se algum terceiro decidir não 

realizar o trabalho e não houver disponibilidade do recurso terceirizado (colheitadeiras ou 

plantadeiras, por exemplo) toda empresa fica comprometida.  

Quando houver maiores garantias de que os contratos serão corretamente 

executados, entende-se que se deva migrar mais para a opção “terceirizador” para estar em 

Fit.  

5.4 Proposições 7 a 10 - Grupo de Proposições Processos e Pessoas 

A partir do estudo de caso, e utilizando-se o framework de treze multi contingências de 

BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) para compreender como o desenho do modelo 

organizacional de uma empresa de commodities agrícolas pode ter seu Fit (alinhamento) 

avaliado usando-se um framework de multi contingências do ponto de vista dos Processos e 
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Pessoas, chegou-se a 4 proposições apresentada no quadro 30 a seguir e detalhada no tópico 

seguinte: 

P7: O processo agrícola tem alta divisibilidade com atividades que podem ser 

padronizadas e repetidas em diferentes safras. 

P8: O perfil do local de trabalho das pessoas da empresa muda à medida que se modificam 

o número de pessoas e a exigência de maior ou menor grau de profissionalização da força 

de trabalho 

P9: O estilo de liderança pode ser definido pelo quanto os líderes se sentem confortáveis 

em delegar funções e pela maneira como lidam com incertezas 

P10: O clima organizacional é função direta do grau de confiança e credibilidade nas 

lideranças e da percepção do senso de justiça na forma de como as pessoas são 

recompensadas (fatores relativos a maior ou menos tensão) e de quanto as pessoas estão 

mais propensas a mudar e ajustar hábitos (fatores relativos a propensão para mudança das 

pessoas). 

Quadro 30 – Grupo de Proposições Processos e Pessoas 

 

Proposição 7: O processo agrícola tem alta divisibilidade com atividades que podem ser 

padronizadas e repetidas em diferentes safras. 

As respostas a esta contingência apontam para uma empresa agrícola com 

divisibilidade de média para alta e alta repetitividade. 

O processo produtivo é dividido em várias operações totalmente inter-

relacionadas, mas muito variáveis em função das respostas de cada área e 

cultura, fortemente impactadas pelos efeitos climáticos e de solo. Quero 

dizer com isto que o processo é replicável e repetitivo mas tem que dar 

agilidade e flexibilidade para mudar de rumo rapidamente e não ficar 

engessado quando extraordinários ocorrem. E eles sempre ocorrem. (ID2) 

O processo agrícola tem atividades bem definidas e repetitivas. Em uma 

safra temos 4 grandes processos e várias atividades são executadas de forma 

sequencial ou paralela. Pode-se dizer que há uma sequência dos 

macroprocessos: (1) manutenção do solo; (2) plantio; (3) tratos culturais; (4) 

colheita e depois outros processos que não são agrícolas como armazenagem 

dos grãos, venda e distribuição. (ID4) 

Não há dúvidas que é possível mapear, documentar e medir os processos 

agrícolas. Pode-se chegar a definir a tarefa, o procedimento que tem de ser 

feito em um nível razoável de detalhe (quem faz o quê, como e quando). A 

granularidade dos processos é alta. Só para dar um exemplo do Plantio, 

temos alguns sub processos como: planejamento detalhado do plantio (feito 
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antes do plantio com base no plano geral anual), compra e armazenamento 

de sementes, preparação do conjunto plantadeiras e outras máquinas, 

dessecação pré-plantio, preparação de sementes, aplicação das sementes no 

solo (que é a atividade de plantar em si) e replantio, para citar alguns Pode-

se descer até pelo menos o quarto nível de divisibilidade. Por exemplo, 

definindo que na etapa de aplicação de sementes há uma sequência de tarefas 

detalhadas para os coordenadores, fiscais e operadores, é possível emitir 

ordem de serviço do dia, alocar cada funcionário com detalhes e definição de 

qual equipamento será direcionado para qual operador em qual talhão e qual 

a velocidade e o rendimento esperado; ordem de serviço para os 

responsáveis para preparar as máquinas e carregar as sementes e adubo com 

horário e local e assim por diante, até o procedimento do pessoal do 

refeitório que, naquele dia, deve entregar tantas marmitas, em tal horário e 

em tal local pode ser processualizado e repetitivo. Tudo isto deve ocorrer de 

forma muito parecida todos os dias, salvo exceções por fatores externos. 

(ID3) 

Hoje nossos processos estão na cabeça das pessoas. Sabemos o que tem de 

ser feito. Há muita conversa e interação durante o dia todo. Andar pela 

fazenda, falar no rádio, conversar com a equipe e dar as ordens do dia, e 

depois ir verificando se o que foi combinado está sendo feito, é nosso dia a 

dia. É uma batalha diária, mas damos conta. O que fazemos é muito igual 

todos os dias, só que dependendo de eventos que ocorram, como por 

exemplo: uma máquina parou de funcionar, um operador não apareceu, 

começou a chover demais e temos que parar de plantar, estar preparados para 

tomar ações na mesma hora. Tudo isto são fatores que nós temos que 

observar e mudar diariamente. Mas eu não tenho documentação de nada 

disto, é o que faço há muito tempo. (ID11) 

Os processos são ainda muito separados entre as áreas e precisam estar 

melhor definidos. Vamos trabalhar para melhorar. Quando eu cheguei aqui 

na fazenda a Lavoura definia o produto, escolhia fornecedor e, 

relativamente, comprava. Antes de compras vir para cá, todo mundo 

comprava, era comprador. Chegamos a comprar mal e mais caro muitas 

vezes. A empresa está passando por um processo de melhoria de processos e 

procedimentos e acho isto ótimo. As nossas atividades são muito replicáveis 

e precisamos deixar claro o que precisa ser feito e por quem. Sei que isto 

passará por uma definição de sistemas para amparar a execução dos 

processos, mas isto é primordial para tocar bem a operação de uma fazenda, 

como foi dito antes, precisamos ter eficiência e sem isto não é possível 

(ID5). 

Hoje o grande problema do agricultor é ter a cultura de não se preocupar 

tanto com gestão e este é o maior problema atualmente. É melhor ter 

processos bem definidos e administrar atividades em vez de problemas. 

(ID10) 

Quando submetidos a colocar no quadrante de forma empírica a posição da empresa sobre 

processos, encontrou-se o seguinte quadro com os 11 respondentes: 
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Quadro 31 –  Respostas dos quadrantes de Desenho de Tarefas 
Nota: elaborado pelo autor 

A partir das respostas e analisando os resultados dos quadrantes pode-se concluir 

que ainda nem todos os processos estão bem definidos, nem as responsabilidades das pessoas, 

por consequência.  

A percepção de que os processos têm menor divisibilidade, como apontado nos 

quadrantes pela maioria dos respondentes, é sinal de que não se sabe o quanto se pode 

particionar as tarefas porque elas são feitas de forma empírica, baseadas na experiência de 

cada um. Por outro lado, a maioria dos respondentes afirma que os processos podem ser 

mesmo bem repetitivos.  

Nas respostas das entrevistas, fica mais claro que uma vez que se construam os 

processos e os procedimentos padrão haverá uma mudança do quadrante “complicado” para o 

tranquilo.  

A opção “complicado” apontada pela maioria dos respondentes, parece estar no 

limiar entre “complicado” e “tranquilo”. Há uma característica da opção “complicado” que é 
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“exige muita coordenação”. Isto muda muita coisa nesta análise. Então, a conclusão é que há 

alta divisibilidade e há alta repetitividade nos processos, mas, por se operar em um ambiente 

turbulento, há necessidade de mais coordenação e alguma interferência humana nos processos 

para dar agilidade e flexibilidade, como disseram alguns respondentes.  

A análise dos processos agrícola (figura 5) em conjunto com as descrições dos 

respondentes e a observação do pesquisador mostram que a proposição está correta porque o 

processo agrícola tem alta divisibilidade com atividades que podem ser padronizadas e 

repetidas em diferentes safras. A contingência Desenho de tarefas está em Fit, pois o 

resultado “complicado” foi o que apresentou maior aderência de respostas e está alinhado com 

os resultados de contingências anteriores onde a empresa tem metas/escopo de eficiência e 

estratégia “defender”.  

A seguir descrevemos de forma macro os principais processos executados na 

empresa agrícola. 

 

Figura 5 - Processo Agrícola 
Nota: elaborado pelo autor 
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Proposição 8: O perfil do local de trabalho das pessoas da empresa muda à medida que 

se modificam o número de pessoas e a exigência de maior ou menor grau de 

profissionalização da força de trabalho 

As respostas a esta contingência apontam para um perfil de empresa agrícola que 

tem número grande de pessoas e maior grau de profissionalização.  

Eu não saberia dizer se o número de pessoas é grande ou não, isto é muito 

relativo. Arriscaria dizer que ainda temos mais pessoas do que precisamos. 

Na fazenda há profissionais de vários tipos. Nos níveis mais altos diretoria, 

gerência, coordenadores e fiscais agrícolas o nível de exigência de formação 

profissional forma é grande. Nestes níveis você vai encontrar em grande 

parte agrônomos, administradores e hoje já se acham muitos com diplomas 

de pós-graduação. Nos níveis mais baixos a educação formal é menos 

importante do que o conhecimento é a experiência. Um operador de máquina 

agrícola tem uma grande responsabilidade nas mãos, pois fica sentado em 

cima de alguns milhares de reais e, como hoje em dia tudo é mecanizado, 

tem de estar habituado a operar tais equipamentos. Sem contar que hoje a 

máquina tem computador de bordo, GPS, rádio, ar-condicionado, tela touch-

screen só falta falar. (ID3) 

Quantidade de pessoas é grande para o tamanho da fazenda. A maioria das 

pessoas tem um grau baixo de instrução e são muito voláteis no sentido de 

salario. Quem tem grau de instrução maior são os que tem maiores salários e 

está em cargos de gestão ou técnicos. Do técnico agrícola, aos coordenadores 

de cada área, gerente da fazenda e, no nível administrativo financeiro a 

maioria tem formação de 3o. grau, principalmente os funcionários de São 

Paulo. Esta é uma indústria altamente dependente de mão de obra. Mesmo 

pessoas de baixo salário e grau de instrução primária operam máquinas que 

valem mais de 1 milhão de reais. (ID4) 

Baixa profissionalização, tem que subir o nível. Não tenho parâmetro se o 

numero é alto ou baixo. É bem dependente, mas o nível de automação vem 

melhorando isto. A gente vem sofrendo porque dependente de níveis mais 

baixos, mas isto tenda a melhorar. (ID5) 

Comparado com as outras fazendas que eu conheço na região, temos um 

número maior de pessoas. A antiga gestão tinha baixa preocupação com isto. 

Independente do grau de instrução, em uma fazenda você tem que ter muita 

gente especializada. Mal comparando, pense com o que aconteceu com o 

bóias-frias que faziam a colheita na cana de açúcar antes de serem 

substituídos por máquinas. Uma colheitadeira substitui em média cem 

pessoas. (ID9) 

Ainda não temos a eficiência que deveríamos ter. Comparando com as 

fazendas que visito há anos, esta é uma que tem bom maquinário, tem o 

nível de profissionais de nível maior de boa qualidade e um tipo de 
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trabalhadores rurais grande e que precisa ainda melhorar muito seu nível de 

conhecimento. (ID10) 

Quando submetidos a colocar no quadrante de forma empírica a posição da 

empresa sobre pessoas, encontrou-se o seguinte quadro com os 11 respondentes:  

 

Quadro 32 –  Respostas dos quadrantes de Pessoas 
Nota: elaborado pelo autor 

A partir das respostas e analisando os resultados dos quadrantes pode-se concluir 

há um grande número relativo de pessoas e a profissionalização é de média para baixa, se não 

se contar os níveis mais altos, principalmente da diretoria aos técnicos agrícolas, que não 

passam de 7% da força total de trabalho.  

De maneira geral, é quase que um consenso dos respondentes que há mais pessoas 

do que a fazenda poderia ou deveria ter em seu quadro de funcionários. Sem considerar um 

outlier que considera o número de pessoas baixo, mas observando sua resposta ele sugere que 

está no quadrante abaixo, não porque realmente o número de pessoas é baixo, mas porque o 

entrevistado acha que a empresa não tem a eficiência necessária para estar no quadrante 

fábrica, onde o entrevistado cita que é lá que a empresa deveria estar no futuro.  
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O pesquisador considera que não se deve comparar neste caso com outras 

indústrias, mas sim as empresas agrícolas com elas mesmas. Os entrevistados têm um bom 

conhecimento de outras fazendas de portes diferentes e, para relativizar, a opinião da maioria 

é que há um número grande de funcionários. E é esta a resposta considerada para este estudo.  

A opção “fábrica” apontada pela maioria dos respondentes é a que melhor se 

adequa às características da fazenda e considera-se que esta contingência está em Fit, porque 

segue a linha da estratégia baseada na eficiência.  

A figura 6 a seguir ilustra a fazenda como uma linha de montagem onde há 

entrada de inputs como insumos que passam por um processo, que é realizado na fábrica 

chamada solo e que gera um produto acabado que é vendido e distribuído.  

O pesquisador entende pelas análises feitas e pela observação das várias etapas do 

processo agrícola, durante a fase que esteve presenta na fazenda, que realmente se pode 

comparar uma produção agrícola com uma fábrica, tomadas as devidas diferenças essenciais. 

Isto tem uma importância contributiva, pois para uma indústria como a de agronegócio que 

ainda tem muitas empresas familiares mas tem mudado de perfil rapidamente com a entrada 

de grandes grupos empresariais, nacionais e internacionais, será importante aumentar a 

profissionalização.  

Pode-se, a partir destas informações, buscar utilizar várias práticas como PDCA, 

JIT, TQM, Six Sigma, BPR, benchmarking, automação de chão de fábrica e tantas outras que 

a manufatura já utiliza há tantos anos e já estão mais que consolidadas para utilizá-las na 

agricultura. 
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Figura 6 - Modelo de fazenda como fábrica 
Nota: elaborado pelo autor 

A proposição está correta ao afirmar que o perfil do local de trabalho das pessoas 

da empresa muda à medida que se modificam o número de pessoas e a exigência de maior ou 

menor grau de profissionalização da força de trabalho. Um bom exemplo disto é que se a 

profissionalização da fazenda fosse muito alta e o número de pessoas pequeno, ela seria muito 

mais parecida com um laboratório. 

Proposição 9: O estilo de liderança pode ser definido pelo quanto os líderes se sentem 

confortáveis em delegar funções e pela maneira como lidam com incertezas 

As respostas a esta contingência apontam para um estilo de liderança na empresa 

agrícola é mais hierárquico e se arrisca pouco.  

O foco neste momento é reestruturar toda a operação e aculturar a gestão 

para ter foco na micro gestão, sem deixar de lado a necessidade de 

capacitação da parte operacional. (ID2) 

O estilo de liderança atual é novo, levando a algumas quebras de conceitos 

antigos. Visa muito a meritocracia, redução de custos e aumento da 

produtividade. E é feito de forma presencial, o que parece não ter sido feito 

da forma correta nas gestões anteriores. Não, neste tipo de negócio não se 

arrisca e o nível de acerto melhora quando se compartilha. A forma de 

liderar hoje é extremamente hierárquica e aqui se respeita a hierarquia. Na 

casa da fazenda isto é bom, principalmente devido ao tipo de colaborares que 
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se tem na fazenda (nível cultural). Na maioria das vezes a delegação 

funciona bem, mas monitorada. (ID4) 

Sobre a liderança: as decisões são mais compartilhadas e buscam consenso. 

Mas nunca é: “vá lá e faça deste jeito”, pelo menos não por parte do diretor 

de operações. No nível gerencial já se sabe o que quer e se impõe mais o que 

se pretende e as coisas são meio que consensadas. Na fazenda ainda tem 

pouca delegação e se tem respeito ou medo nos níveis hierárquicos. As 

pessoas não são estimuladas a arriscar, diria que quase nada, muito menos 

tomar decisões sem consultar. Neste momento está todo mundo pensando no 

curto prazo, que é a Safra. Não se pode piscar os olhos, nosso negócio é 

como dizem uma indústria, só que a céu aberto. (ID5) 

Esta é uma indústria onde o que a gente mais tem é incerteza, é chuva que 

era para vir e não veio ou veio demais, é praga e doença que aparecem sei lá 

de onde, é o preço que despencou porque se produziu demais nos EUA ou na 

Argentina, é câmbio, é isso é aquilo. Você não vai encontrar ninguém que 

administre um negócio voltado a agricultura que goste de não saber o que vai 

acontecer, por outro lado, faz parte do negócio. (ID6) 

Na fazenda eu acho que o que funciona mesmo é o “gerentão”, aquele que o 

pessoal respeita e segue as ordens. Infelizmente, se não for assim fica mais 

difícil lidar com o tipo de trabalhador que temos. Veja que não estou falando 

de falta de respeito, nem nada deste tipo, mas a hierarquia e um líder de 

pulso firma que saiba falar a linguagem do seu “eleitorado” ajuda demais. 

(ID11). 

Quando submetidos a colocar no quadrante de forma empírica a posição da 

empresa sobre estilo de liderança, encontrou-se o seguinte quadro com os 11 respondentes: 
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Quadro 33 –  Respostas dos quadrantes de Estilo de Liderança 
Nota: elaborado pelo autor 

A partir das respostas e analisando os resultados dos quadrantes pode-se concluir 

há uma tendência a concentração no estilo de liderança “gerente”, pois a maioria das respostas 

afirma este estilo de não querer ter incertezas, já que existem muitas em uma Lavoura, 

principalmente as relacionadas com o ambiente externo, e para se delegar menos, não que não 

se delegue, mas as atividades são muito monitoradas. Parte disto deve ocorrer não só pelas 

incertezas ou pelo estilo dos líderes, mas também por haver falta de processos e 

procedimentos mais bem definidos.  

Há uma certa dispersão nos quadrantes em face ao estilo de liderança de cada 

entrevistado ser diferente. Alguns respondentes não falaram do estilo de liderança que há na 

fazenda de modo geral, mas do estilo do seu superior imediato. Nestes casos específicos se 

colocou a opção de “líder”, mas vale lembrar que a maioria dos respondentes afirma não se 

poder trabalhar com incertezas na agricultura e o estilo “líder” gosta de incertezas segundo a 

definição apresentada por BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015).  
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Talvez a palavra líder aqui apresentada por BURTON, OBEL; HÅKONSSON 

(2015) não seja a mais adequada, pelo menos não no idioma Português, pois pode dar a 

conotação de que as outras opções não têm líderes. Ao contrário, a teoria apresentada 

apresenta 4 tipos de estilos de liderança, mas em todos os casos há um líder. Então a questão 

apresentada é mais da semântica do verbete “líder” utilizado, mas o que vale é o conceito 

apresentado na teoria. Fica a sugestão de se procurar uma palavra mais genérica para evitar 

interpretações errôneas.  

A parte das opções que destoam nos quadrantes, o estilo que mais se aproxima do 

que a fazenda tem hoje é o de “gerente”, mesmo este não sendo o estilo de todos os líderes 

que lá estão.  

Assim, a opção de estilo de liderança “gerente”, apontada pela maioria dos 

respondentes, é a que melhor se adequa às características da fazenda hoje e, considera-se que 

esta contingência está em Fit, porque segue a linha da estratégia baseada na eficiência.  

A proposição é coerente ao afirmar o estilo de liderança pode ser definido pelo 

quanto os líderes se sentem confortáveis em delegar funções e pela maneira como lidam com 

incertezas e, desta maneira, proporcionar a conclusão do estilo de liderança mais aderente à 

empresa agrícola. 

Proposição 10: O clima organizacional é função direta do grau de confiança e 

credibilidade nas lideranças e da percepção do senso de justiça na forma de como as 

pessoas são recompensadas (fatores relativos a maior ou menos tensão) e de quanto as 

pessoas estão mais propensas a mudar e ajustar hábitos (fatores relativos a propensão 

para mudança das pessoas). 

As respostas a esta contingência apontam para um clima organizacional mais 

equilibrado tanto do ponto de vista de tensão quanto na disposição das pessoas para mudar.  

O clima atual é de tensão em função dos próprios resultados passados da 

fazenda, o que causou a necessidade da mudança da gestão e potencializou a 

perda de confiança na gestão e, talvez, sobre o negócio em si. Temos 

trabalhado para readquirir a confiança, tentando estruturar a operação e fazer 

as pessoas ficarem focadas no processo, com eficiência operacional e 

produtiva. O nível dos gestores de pessoas tem uma resistência não 

declarada e, às vezes, pelo menos na minha opinião, nem percebida por eles, 

de serem mais gestores e menos agricultores. Quando se colocam controles, 

relatórios, reuniões para serem executadas de forma regular com pessoas que 
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conhecem e gostam de estar no campo, parece que isto os sacrifica um 

pouco. Apesar de aceitarem e entenderem bem a necessidade de mudança. É 

um processo que está sendo feito, cultura leva tempo mesmo para ser 

mudada. (ID2) 

O clima é bom, apesar de ser desafiador pois existe sempre apreensão pela 

imprevisibilidade e pelas mudanças que estão sendo feitas. Isto em todos os 

níveis. A disposição para mudar os hábitos antigos? Difícil, neste caso eu 

acho que o nível de instrução influencia muito. Existem vícios do passado 

muito fortes. Apesar de tudo, as pessoas estão mais dispostas a mudar de 

maneira geral do que não mudar. Os colaboradores confiam na gestão, 

muitos não concordam com as mudanças, mas a gestão deixa claro e dá 

transparência, falamos olho o olho de forma aberta e isto tem aumentado o 

grau de confiança. (ID4) 

Sim e não. Sim para aquelas que estão vendo as mudanças e não para 

aquelas que estão acostumadas com os vícios antigos. As quebras de 

paradigma são difíceis. O trabalhador mais simples ele só consegue enxergar 

o curto prazo e, às vezes, tem a percepção de que está sendo prejudicado. Ou 

seja, ele não vê a abrangência das mudanças e o beneficio que ele pode ter a 

médio e longo prazos. (ID7) 

O clima é muito bom na fazenda e em São Paulo nem tanto. É difícil, as 

pessoas têm que mudar agora porque não tem muita opção. Em geral é meio 

“guela abaixo”. Não sei os sentimentos das pessoas em relação a confiança 

na gestão, mas eu ainda estou entendendo isto de uma maneira geral, não do 

ponto de vista de integridade, mas de assuntos relativos ao dia a dia de 

trabalho. A verdade é que as pessoas são tratadas de forma igual, mas não há 

meritocracia, está se trabalhando para isto acontecer. Se paga horas extras 

demais e não há uma avaliação para pagamento por performance. (ID5). 

O clima no pessoal de campo não é muito bom não. É meio tenso e se tem 

baixa credibilidade da liderança. É ruim às vezes, as pessoas reclamam 

demais. Na verdade, cada um vê muito o seu lado. A tensão é grande 

também nos momentos como o plantio, por exemplo, tinha gente que fazia 

muita hora extra, trabalhava demais. Agora a gestão está colocando 2 turnos 

e diminuindo horas extras. Agora a reclamação é porque vão ganhar menos. 

Talvez as pessoas não saibam enxergar tudo que a empresa dá. O pessoal 

tem casa se for casado ou alojamento se solteiro, comida boa, são todos 

registrados, tem plano de saúde e o pagamento sempre em dia. Pode ser que 

o jeito de estimular estas pessoas seja um jeito da gerência tentar entender 

melhor a cabeça deles e ouvir um pouco mais. Não é tão fácil e precisa ter 

firmeza e paciência. (ID11) 

Quando submetidos a colocar no quadrante de forma empírica a posição da 

empresa sobre clima organizacional, encontrou-se o seguinte quadro com os 11 respondentes: 
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Quadro 34 –  Respostas dos quadrantes de Clima organizacional 
Nota: elaborado pelo autor 

A partir das respostas e analisando os resultados dos quadrantes pode-se concluir 

que o clima varia muito na opinião dos entrevistados. As informações levantadas mostram 

que o clima organizacional está associado ao cargo, ao tempo de casa, ao perfil de cada 

pessoa. Isto explica em parte porque tantos respondentes colocaram suas respostas bem no 

meio do quadrante acima.  

De uma forma abrangente, pode-se o estudo aponta para um resultado onde o 

clima é mais ou menos tenso e as pessoas estão mais ou menos propensas a mudar e, 

provavelmente, serão necessários estudos específicos e não objetos deste estudo para se 

chegar a conclusões mais aprofundadas sobre este tema.  

Durante as entrevistas e nas observações do cotidiano da fazenda, nota-se que há 

propensão para tensão mais alta, pelo menos neste momento, onde há um novo gerente geral 

na fazenda, há um novo diretor de operações e o acionista olha o negócio bem mais de perto 

buscando trazer retorno dos investimentos feitos todos estes anos.  
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Houve também saída de pessoas que tinham uma ligação muito forte com a gestão 

anterior. Assim, mesmo que passageira, a tensão está mais alta neste momento da nossa 

pesquisa. 

A propensão para mudar é também diferente nos vários níveis. Segundo os 

depoimentos coletados, os níveis mais abaixo na hierarquia estão propensos a mudar, apesar 

de haver um nível de insatisfação alto e que, aparentemente, são causados pelas incertezas 

com a nova gestão e com o que parece ser o perfil de uma parte do grupo.  

Nos níveis mais acima a resistência não é velada, nem proposital, é cultural, pois 

há um nível de exigência alto para serem mais gestores e participarem de assuntos que os 

tiram de onde eles mais conhecem, o campo. Há uma pequena resistência, mas as pessoas 

estão abertas a mudar. 

A tensão é de média para alta e a propensão para mudar é média para baixo, então 

a opção de clima organizacional “processo interno” é a mais próxima e a que melhor se 

adequa às características da fazenda no momento do estudo. Considera-se que esta 

contingência está em Fit, porque segue a linha da meta/escopo baseada na eficiência.  

A proposição é adequada pois o clima organizacional é melhor quando há mais 

confiança, credibilidade das lideranças e o senso de justiça na forma de recompensar as 

pessoas (ou seja, há menos tensão).  

Quanto à propensão das pessoas para mudar e ajustar hábitos isto é muito irregular 

na empresa e varia de cargo para cargo e não é tão conclusivo pelo momento vivido na 

empresa. 

 

5.5 Proposições 11 a 13 - Grupo de Proposições – Coordenação, Controle e Incentivos 

A partir do estudo de caso, e utilizando-se o framework de treze multi 

contingências de BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) para compreender como o 

desenho do modelo organizacional de uma empresa de commodities agrícolas pode ter seu Fit 

(alinhamento) avaliado usando-se um framework de multi contingências do ponto de vista de 

Coordenação, Controle e Incentivos, chegou-se a 2 proposições apresentadas no quadro 35 a 

seguir e detalhadas nos tópicos seguintes. 
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P11: Uma empresa tem boa coordenação e controle se tiver o nível correto de 

formalização (regras formais, códigos, documentação) e a tomada de decisão estiver no 

local adequado ao modelo de negócio da empresa 

P12: A orientação da empresa quanto a tomada de decisão com base nas informações 

dependerá da quantidade de informação e da natureza mais tácita ou explícita das destas 

informações 

P13: O melhor incentivo é aquele que premia aqueles que tem maior mérito e colaboram, 

direta ou indiretamente, dentro das normas exigidas, para a empresa conseguir melhores 

resultados 

Quadro 35 – Grupo de Proposições Coordenação, Controle e Incentivos 

 

Proposição 11: Uma empresa tem boa coordenação e controle se tiver o nível correto de 

formalização (regras formais, códigos, documentação) e a tomada de decisão estiver no 

local adequado ao modelo de negócio da empresa 

As respostas a esta contingência apontam para um perfil “família”, onde há baixa 

formalização e mais centralização.  

A própria característica do negócio já induz a pouca formalização de 

processos e controles. O grande desafio é atuar na padronização de 

processos, deixando de ser algo informal. (ID2) 

A maioria das tarefas são executas na fazenda e as pessoas que tocam a 

operação estão na ponta (na fazenda). A empresa tem baixa formalização. Os 

controles mais formais como politicas, procedimentos, regras, códigos, e 

governança não são rígidos. A empresa está no meio termo, pois alguns 

processos ainda estão sendo desenhados. Mas pela responsabilidade que se 

tem com a empresa que é sócia majoritária do negócio ainda se temos que 

ser muito mais formalizados. (ID6) 

A maioria das tarefas é centralizada na fazenda, até porque toda operação 

fica aqui. Isto é diretamente proporcional às pessoas e processos. Porque não 

há padronização de papéis e responsabilidades. Existe uma regra aceita da 

empresa controladora como cultura principal das pessoas que de lá são 

oriundas, mas não existem controles e formalização de politicas, 

procedimentos e regras. Se consulta de, porque não existe uma formalização 

específica. Até regras para reembolso de despesas, utilização de frota são 

regras que não são claras para a maioria das pessoas. (ID8) 

A empresa é baixa em formalização e quase que totalmente centralizada. 

Ainda estamos engatinhando em processos, sistemas computacionais e 

governança. Há muito investimento sendo feito nisto, mas a realidade atual é 
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de não formalização, não há regras, procedimentos e códigos formalmente 

escritos, publicados e divulgados na empresa, mesmo que se queira admitir 

que se absorvam parte dos controles que existem da empresa mãe que usa 

SAP, mas isto é para um grupo restrito de pessoas. Se considerarmos que a 

empresa é a fazenda e São Paulo basicamente é um apêndice da fazenda, 

mesmo que os diretores da empresa fiquem em São Paulo, como as 

telecomunicações quebram estas barreiras de distância e o diretor de 

operações passa grande parte do seu tempo na fazenda, entendo que 

podemos considerar que a operação é centralizada. (ID1) 

Quando submetidos a colocar no quadrante de forma empírica a posição da 

empresa sobre sistemas de coordenação e controle, encontrou-se o seguinte quadro com os 11 

respondentes: 

 

Quadro 36 –  Respostas dos Quadrantes de Coordenação e Controle 
Nota: elaborado pelo autor 

A partir das respostas e analisando os resultados dos quadrantes, pode-se concluir 

que os sistemas de coordenação e controle existentes são muito incipientes.  

A formalização é baixa e a empresa quase que funciona de forma independente na 

própria fazenda no Mato Grosso. O diretor responsável por Operações fica na cidade de São 
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Paulo - SP, mas tem interação praticamente todos os dias com sua equipe localizada na 

fazenda. Ele divide seu tempo entre o escritório central e a fazenda e, principalmente nas 

épocas de operações mais complexas como Plantio e Colheita, ele passa mais da metade de 

seu tempo in loco na fazenda. Pode-se concluir que a empresa é centralizada, apesar de ter um 

escritório central na cidade de São Paulo.  

Pelos depoimentos colhidos, pelas informações coletadas durante o período de 

observação na fazenda sobre como são os controles existentes e, analisando os quadrantes 

acima, fica claro que a formalização é baixa. Não há sistemas de controle e nem 

procedimentos formais são bem definidos nem os processos são documentados e 

padronizados.  

A empresa usa o sistema de gestão da alemã SAP para a parte administrativa, 

financeira e contábil, herdada da empresa mãe, mas como estas funções ficam mais em São 

Paulo, o uso deste sistema fica mais restrito a matriz.  

Recentemente, se melhoraram alguns sistemas e o processo de compras hoje é 

todo feito pelo SAP e todas as requisições de compras são feitas obrigatoriamente com um 

pedido formal vindo do SAP com as devidas aprovações. Anteriormente, primeiro se 

comprava e depois se comunica o departamento de compras que tinha que fazer a 

formalização posterior. Mas esta ainda é uma gota no oceano.  

Usar um sistema da empresa mãe da qualidade de um SAP pode parecer uma 

ótima opção, mas há de se avaliar vantagens e desvantagens. Por mais formalização e 

procedimentos que o SAP possa trazer, ele ainda é um sistema que está na empresa mãe e 

toda e qualquer modificação precisa de um processo custoso onde há pouca prioridade 

dedicada para a fazenda.  

Do ponto de vista de sistemas de controle para a fazenda, sejam em papel ou em 

uma aplicação, eles ainda são muito incipientes. Há outros sistemas utilizados de forma não 

integrada e, o planejamento e controle do que é feito ainda é muito baseado no uso de 

planilhas ou papel. 

Assim, na análise realizada, com baixa formalização e centralização, a opção 

desta contingência é “família” e considera-se que esta contingência está em Misfit, porque 

deveria seguir a linha da estratégia baseada na eficiência e se reposicionar para o quadrante 

“máquina”. 
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A proposição está coerente ao afirmar que uma empresa tem boa coordenação e 

controle se tiver o nível correto de formalização (regras formais, códigos, documentação) e a 

tomada de decisão estiver no local adequado ao modelo de negócio da empresa.  

Certas proposições como esta podem parecer mais óbvias, mas o fato é que os 

fatores analisados servem para buscar resultados na análise da empresa agrícola do estudo que 

permitam analisar se ela está alinhada ou não com os outros fatores analisados. 

Proposição 12: A orientação da empresa quanto a tomada de decisão com base nas 

informações dependerá da quantidade de informação e da natureza mais tácita ou 

explícita das destas informações 

As respostas a esta contingência apontam para um perfil “orientação a 

relacionamentos” ou “orientação a pessoas”.  

Verdade seja dita, muitas das informações do que tem de ser feito estão na 

minha cabeça ou em arquivos no meu computador. Só que isto é um 

fenômeno que existe na empresa como um todo. Isto acaba exigindo muito 

de mim pois estou ligado o tempo no rádio e as pessoas me perguntando o 

que fazer. Outro dia, houve o absurdo de me pedirem, por rádio enquanto eu 

rodava a fazenda verificando como estava a operação, até se podia levar o 

lanche do pessoal que estava no meio do campo almoçar. Para tomar 

decisões eu uso informações do meu pessoal que faz o monitoramento em 4 

macro áreas da fazenda todos os dias para verificar o quanto choveu em cada 

localidade, se há alguma praga identificada, se acharam algum tipo de capim 

competindo com a soja ou algum tipo de doença; eu também consulto um 

provedor de informações do clima entre outras tantas coisas. (ID6) 

As informações estão mais na cabeça das pessoas, sem nenhuma dúvida. E 

neste tipo de negócio é necessário muito tipo de informação para tomar 

decisão, porque a chance de assertividade na tomada de decisão diminui a 

medida que não se avaliam todas as informações exigidas. A experiência me 

trouxe uma série de benefícios, pois rodo a fazenda todos os dias vários 

quilômetros e com o que vejo consigo tomar decisões, mas não dá para ver 

tudo sem sistemas que nos apoiem. Isto facilitaria muito a nossa vida. Sei 

que esta é uma deficiência do agricultor e vou trabalhar para que tenhamos 

todas as informações a mão para decidir mais rápido e melhor.  (ID4) 

O pessoal na fazenda decide baseado em seu conhecimento tácito. Muitas 

coisas são difíceis de se processualizar, de documentar, de padronizar e criar 

regras que sirvam para todas as situações. Mas tendo vindo da área de 

tecnologia da informação e de processos, sei que é possível prover sistemas 

que ajudem e muito a tomada de decisões. O agricultor em geral, não só na 

nossa fazenda, gosta muito de usar seu empirismo com alguma informação e 

tomar decisões, mas não dá para errar. Eu sempre digo que se tivermos 
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melhores sistemas de informação que possam nos prover conhecimento, nós 

poderíamos ser muito mais eficientes e gastar tempo com inspiração e não 

transpiração como fazemos hoje. A quantidade de informação para processar 

é enorme, um ser humano precisa de sistemas de suporte. (ID3) 

Eu não sei como os meninos aguentam rodar esta fazenda inteira todos os 

dias coletando informação, andam de moto para lá e para cá com um 

equipamento chamado Strider; é um tablet geo referenciado onde eles saem 

com um roteiro e tiram fotos e identificam tipos de pragas, ervas daninhas e 

uma séria de outras informações que são coletadas e carregadas em uma base 

de dados no final do dia para que se analisem os problemas ocorrendo na 

fazenda e, se possa tomar uma decisão de correção. Isto é só um exemplo, há 

muita informação e nós não damos conta de tratar. (ID11) 

Quando submetidos a colocar no quadrante de forma empírica a posição da 

empresa sobre sistemas de informação e conhecimento, encontrou-se o seguinte quadro com 

os 11 respondentes: 

 

Quadro 37 –  Respostas dos quadrantes de Sistemas de Informação e Conhecimento 
Nota: elaborado pelo autor 



117 

 

A partir das respostas e após análise dos resultados dos quadrantes do quadro 37, 

o estudo indica que a informação de natureza tácita é alta na fazenda.  

Uma das razões que colaboram com a natureza mais tácita da informação na 

fazenda é a falta de processos e papéis e responsabilidades melhor definidos, documentados e 

implementados, conforme identificado na análise de contingências anteriores neste estudo.  

Não ter conhecimento mais codificado é um fator de queda de produtividade, 

porque a empresa ficou dependente de pessoas e do que elas conhecem. Por esta 

característica, estas pessoas são muito acionadas e despendem tempo com atividades simples 

que poderiam ser codificadas que diminuiriam a necessidade de consulta constante para tomar 

decisões.  

A fazenda fica suscetível a erros quando há natureza tácita alta com quantidade de 

informação grande para se processar quando se precisa tomar decisões.  

Os respondentes ficaram em parte com a opção de quantidade de informação alta 

e em parte de informação baixa. Isto é fácil de explicar porque, da mesma maneira como 

outras dimensões das contingências, a definição que se dá é extremamente pessoal e relativa.  

Pelo coletado nas entrevistas e pelo que aponta a análise dos quadrantes, se pode 

afirmar que a natureza da informação é tácita.  

O estudo mostra que a quantidade de informação que é necessária é alta, 

principalmente pelas incertezas existentes no ambiente. Ainda assim, mesmo que a quantidade 

de informação não fosse tão alta e houvesse uma mudança de quadrante no quadro 37, isto 

não afetaria a conclusão final sobre esta contingência.  

A análise realizada mostra uma empresa com informação tácita alta e quantidade 

de informação alta, e o resultado desta contingência como sendo “orientação ao 

relacionamento”. 

Considera-se que esta contingência está em Misfit, porque deveria seguir a linha 

da estratégia baseada na eficiência e se reposicionar para o quadrante “orientação a dados”. 

A proposição está coerente ao afirmar que a orientação da empresa quanto a 

tomada de decisão com base nas informações dependerá da quantidade de informação e da 

natureza mais tácita ou explícita das destas informações.  
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Proposição 13: O melhor incentivo é aquele que premia aqueles que tem maior mérito e 

colaboram, direta ou indiretamente, dentro das normas exigidas, para a empresa 

conseguir melhores resultados. 

As respostas a esta contingência apontam para incentivos mais baseados em 

participação nos lucros.  

Precisamos achar o equilíbrio entre os incentivos em PLR e também com o 

bônus a ser pago por meritocracia, por produzir melhor e com mais 

qualidade, dentro de parâmetros que estimulem o trabalhador a cumprir as 

tarefas que tragam maior performance para a empresa. Pagamento de bônus 

ainda é um desafio pois é algo novo e temos de mudar a cultura. Mas traz 

algo que nos interessa muito que é pagar por performance, por mérito. Nós 

percebemos que maioria dos trabalhadores estava mais preocupado em tirar 

alguns salários a mais fazendo horas extras e não davam a tenção para 

pagamento de PLR. Este tipo de trabalhador não percebe o que está em um 

horizonte distante (ID1) 

O sistema de incentivos ainda valoriza pouco a meritocracia, mas estamos 

implantando sistemas onde o mérito é o principal fator de recompensa. Se 

valoriza muito experiência no cargo. A qualidade é importante, mas é uma 

consequência da experiência. A monitoração é bem complexa, pois o 

conhecimento é da cabeça do profissional. Mesmo a experiência sendo um 

item valorizado, o mais importante para a empresa é o resultado entregue no 

prazo, custo e qualidade. (ID3) 

O único programa que se pode chamar de incentivos atualmente é o PPR (ou 

PLR). Para o pessoal administrativo/financeiro que tem a cultura de empresa 

grande em São Paulo se dá grande importância a este incentivo, já o pessoal 

da fazenda, principalmente da operação não vê incentivo neste tipo de 

iniciativa, pois ela não oferece nenhum tipo de motivação. Talvez para 

pessoal de níveis maiores isto possa acontecer. O plano de saúde na fazenda 

parece ser importante, depois que a pessoa entra na empresa, mesmo as dos 

níveis mais baixos acabam entendendo que este é um grande beneficio nos 

dias de hoje. O programa de incentivos não tem um desenho e isto acaba não 

dando vínculo. Assim, qualquer vaga que surja no mercado por um pouco 

mais as pessoas saem. Para mim, nossos incentivos não são focados nem em 

resultado nem em qualidade. (ID6) 

Já faz um bom tempo que nosso “Bônus” (para o respondente o PLR era um 

bônus, nota do autor) é anual e todos recebem. Nos outros anos, mesmo sem 

dar lucro parece que eles pagaram. O último ano não houve pagamento e não 

vi ninguém reclamar, até porque a justificativa foi que o resultado não foi 

bom. A maioria das pessoas não se estimula com este tipo de recompensa. 

Quando vem o dinheiro é tipo “Ah, que bom! “, e só. Não entendo como 

uma fazenda paga se a safra foi ruim. Tem de haver um modelo onde se a 

safra for boa a gente participa com um pedaço. (ID9) 
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Aqui a gente recebe por grupo, não há avaliação pessoal. As pessoas que 

ganham horas extras não ligam para este pagamento. É uma vez por ano e o 

salário é todo mês. Já para os que não tem direito a horas extras e, só 

ganham uma porcentagem do salário quando a empresa vai bem, aí nós 

damos mais valor. Mas não tem foco no resultado que eu ou meu time 

alcançamos, e o sistema não é bem divulgado ou vendido como benefício 

para as pessoas e elas precisam entender melhor como funciona. O sistema 

tem que ser melhor. Nesta safra, pela primeira vez, estão controlando horas 

extras e ofereceram um prêmio se conseguíssemos plantar até a data limite e 

com alguns critérios de qualidade. Muita gente não gostou, outros até saíram 

porque ganhavam muito com horas extras. Acho que com o tempo este 

sistema vai ser melhor. (ID11)  

Quando submetidos a colocar no quadrante de forma empírica a posição da 

empresa sobre incentivos, encontrou-se o seguinte quadro com os 11 respondentes: 

 

Quadro 38 –  Respostas dos quadrantes de Incentivos 
Nota: elaborado pelo autor 
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A partir das respostas e analisando os resultados dos quadrantes no quadro 38, o 

estudo conclui que os incentivos são hoje mais focados no pagamento para o grupo e 

participação nos lucros.  

Mesmo havendo nos quadrantes do quadro 38 um respondente que colocou que os 

incentivos são baseados em habilidades, neste caso, esta resposta não se trata necessariamente 

de uma outlier. O respondente que teve sua resposta no quadrante “baseado em habilidades” é 

um coordenador que recebe uma parte do salário varável como se fosse um incentivo pelo seu 

cargo. Na empresa deste estudo quanto maior o cargo ou responsabilidade na hierarquia, 

maior o número de salários que se recebe de forma variável e, cargo está associado a 

habilidade e/ou experiência que a pessoa tem na fazenda, como se pôde observar na análise 

dos documentos de cargos e salários.  

O respondente que colocou a opção “baseada em bônus”, também está de certa 

forma correto porque a empresa está em fase de implantação de bônus baseado em mérito, 

que é pago ao final de cada etapa do processo agrícola (manutenção de solo, plantio, tratos 

culturais, colheita). Por exemplo, ao final da fase de Plantio, se alguns indicadores 

quantitativos e qualitativos forem atingidos, todos os funcionários que colaboram com o 

plantio recebem uma porcentagem de seus salários já no curto prazo, logo após a apuração 

dos resultados desta etapa.  

O fato é que hoje o incentivo é para o grupo e não individual e que se remunera ao 

final da safra uma porcentagem de “n” salários se a empresa obtiver lucro e na forma de PLR.  

A empresa também oferece bônus para atingimento de metas. É uma tentativa 

ainda em fase de testes de se implantar meritocracia e buscar maior produtividade dos 

funcionários. Ao que tudo indica, será um grande desafio de convencimento pois a cultura 

existente é oposta a estes princípios. 

Se o pagamento é por grupo, e não há planos para mudar, e o maior incentivo 

oferecido ainda é o PLR, mesmo havendo o bônus como tentativa de pagamento por mérito, a 

opção desta contingência é “participação nos lucros” e considera-se que esta contingência está 

em Misfit, porque deveria seguir a linha da estratégia baseada na eficiência.  

Também, mesmo seguindo a lógica de alinhamento dos resultados dos quadrantes 

(BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) a opção “baseado em habilidades” deveria ser a 

mais adequada quando uma empresa tem seu foco em eficiência, estrutura funcional e forma 
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de trabalho como uma fábrica, mas esta forma de incentivo pode não ser a forma mais 

eficiente para uma empresa agrícola. Apesar de ser uma realidade que os colaboradores que 

tem mais habilidades e experiência tem maiores salários e possibilidade de ganhos variáveis.  

A realidade da agricultura tem suas peculiaridades, principalmente porque há 

riscos altos associados ao negócio pelos vários fatores de ambiente externos citados. Deste 

modo, parece importante que se criem estímulos quando a safra for boa e parte deste benefício 

seja compartilhado com os colaboradores. 

Mesmo assim, se a empresa entende que precisa implantar um sistema de 

meritocracia, o que parece adequado e focado para se estimular o atingimento de resultados. 

Neste caso, existe o risco de pagar pelo trabalho executado por mérito e, devido a uma série 

de outros fatores, principalmente os do ambiente externo, podem. Influenciar em prejuízos.  

Os respondentes concordam que se deverá buscar uma equação de equilíbrio para 

a empresa para incentivar seus colaboradores e modificar a cultura atual.  

A proposição parece correta no sentido teórico, mas o modelo para uma fazenda 

que está submetida a riscos altos, quando há por exemplo uma quebra de safra, o melhor 

incentivo ainda continua sendo aquele que premia aqueles que tem maior mérito e colaboram, 

direta ou indiretamente, dentro das normas exigidas, para a empresa conseguir melhores 

resultados. Mas se não houver caixa, há necessidade de se buscar um equilíbrio para evitar 

que se distribuam bônus mesmo que a empresa tenha amargado um prejuízo que pode até 

levá-la a ter complicações de continuidade do negócio. 

Considera-se que a empresa está em Misfit e a opção que melhor se adequa a 

eficiência e liderança em custos é a de remuneração baseada em habilidades, mas deve tomar 

ações para que haja equilíbrio. Hoje a empresa do estudo tem em sua política de incentivos 

uma mistura de 3 opções: (1) remuneração baseada em habilidades; (2) bônus por metas 

atingidas (em experimentação) e (3) participação nos lucros.  

A figura 7 a seguir, mostra como ficou o mapa com o resultado final das 

contingências analisadas para a empresa agrícola. 
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Figura 7 - Mapa de Fit das Multi contingências 

Fonte: (BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015) 
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6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mais do que respostas, este trabalho se propõe a iniciar, construir uma discussão 

de pesquisa relacionada ao alinhamento de fatores que podem contribuir para a análise mais 

aprofundada do modelo organizacional que mais se adequa a uma empresa agrícola. Os 

primeiros ensaios sobre o tema revelaram uma área de estudo com possibilidades para 

pesquisa futura. Mesmo já havendo base teórica abundante sobre Fit, teoria das contingências 

e desenho organizacional e que já apresentam consistência e maturidade, há um campo para 

evoluir na criação de modelos mais complexos e voltados para indústrias específicas como a 

do agronegócio. 

Usando-se um estudo de caso único e qualitativo, o estudo procurou oferecer 

contribuições mais aprofundadas sobre uma empresa agrícola que pode servir de modelo, de 

exemplo para várias outras empresas, sejam elas do mesmo setor ou não. Este método permite 

que através das histórias contadas, das narrativas, da análise realizada através de uma lente 

teórica e com uma abordagem metodológica, os leitores possam enxergam a si mesmos em 

suas rotinas diárias em suas empresas. Esta é uma contribuição substancial, pois permite que o 

caso analisado sirva como base para outros fazerem comparações. 

A escolha do método exigiu uma análise aprofundada das diferentes contribuições 

que ele poderia trazer para o desenvolvimento do conhecimento sobre alinhamento (Fit) e 

desenho de uma organização voltada ao agronegócio e, foi acompanhada do uso de 

procedimentos de coleta, descrição e análise de caso.  

O caso utilizado permitiu que se tivesse acesso a uma fazenda onde os processos e 

a problemática, de uma forma geral, fossem similares a qualquer outra empresa agrícola do 

setor. O que muda é a escala, a localização, mas a maioria das características se aproxima de 

qualquer fazenda do setor agrícola, principalmente de Lavoura de grãos e, esta generalização, 

pode contribuir para estudos mais aprofundados com métodos e técnicas diferentes para 

ampliar e aprofundar os conhecimentos discutidos neste estudo. 

6.1 Endereçando os objetivos secundários da introdução 

Na introdução, após descrever o principal objetivo, foram colocados mais 3 

objetivos secundários: descrever a empresa agrícola, caracterizar os fatores do ambiente que 

afetam a produção e listar os principais processos agrícolas da empresa agrícola. No capítulo 
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4 este estudo descreveu a empresa agrícola objeto deste estudo, caracterizando-a em aspectos 

que permitem dar subsídios para o entendimento do estudo de caso.  

Na análise da contingência ambiente, os respondentes apontaram clima, câmbio, 

oferta e demanda, preços das commodities em Chicago, pragas e doenças, logística e, no caso 

da unidade de análise Lavoura, a Pecuária como fatores de ambiente que afetam a produção 

da empresa agrícola. 

Na figura 5 o estudo apresentou os principais processos da empresa agrícola e 

seus principais sub processos. Além dos processos core como Manutenção de Solos, Plantio, 

Tratos Culturais e Colheita, foram apresentados processos importantes como Manutenção, 

Monitoramento e Compras, entre outros. 

6.2 O processo utilizado 

A primeira etapa deste estudo foi buscar na literatura um framework de 

contingências mais completo e ao mesmo tempo com maturidade baseada em trabalhos 

anteriores de outros autores. A partir da escolha do framework de BURTON, OBEL; 

HÅKONSSON (2015), sabia-se dos riscos de se testar algo que tivesse pouca aplicabilidade 

para uma indústria específica ou que fosse de pouca contribuição geral. No entanto, o 

framework se demonstrou de grande validade para se obter o diagnóstico da empresa agrícola 

analisada. 

Depois de realizado o primeiro levantamento de campo, notou-se que havia 

necessidade de criar um método mais simples de entrevistas e que permitisse testar o modelo 

das treze contingências de BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015) e avaliar o alinhamento 

da empresa estudada. O primeiro levantamento, apesar de longo, serviu de ensinamento sobre 

a maneira de entrevistar e o quanto poderia ser mais eficiente se houvesse mais foco e atenção 

dos entrevistados para as questões que são realmente relevantes para o estudo, sem desfocar 

com outros assuntos que, apesar de interessantes, não contribuiriam para que se obtivesse uma 

melhor análise.  

Após esta etapa, foram desenhadas treze proposições de pesquisa, que geraram o 

roteiro para o levantamento de campo nas instalações em São Paulo e, principalmente, na 

fazenda. 
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Os levantamentos de campo geraram um extenso material que passou por 

processos de edição, revisão e categorização até que tivessem a consistência necessária para 

sustentar cada uma das proposições.  

Apesar de as conclusões deste estudo estarem associadas às proposições, como 

cada uma delas está relacionada com uma contingência, as conclusões geradas estão alinhadas 

para cada conjunto proposição/contingência e todas relacionadas com as multi contingências 

listadas em BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015). Esta abordagem foi crucial para se 

conseguir coletar, analisar e concluir o que foi apresentado neste estudo de forma a cumprir 

com o objetivo apresentado e para responder a pergunta de pesquisa. 

Em vez de analisar as conclusões específicas de cada contingência, foi feita uma 

análise geral do alinhamento (Fit) e do desenho organizacional para responder à pergunta de 

pesquisa, já que os detalhes da conclusão de cada proposição se encontram no capítulo 5.  

Mostrou-se na análise de cada uma das contingências que uma vez alinhadas 

algumas contingências essenciais relativas, principalmente as metas/escopo e estratégia da 

empresa, todas as outras contingências deveriam seguir a mesma lógica das características 

para estarem alinhadas (em Fit). Assim, desta maneira, se pode avaliar como o desenho 

organizacional de uma empresa, seja ela de agricultura ou não, consegue ter seu Fit usando o 

framework de contingências escolhido para este estudo. 

6.3 Análise das contingências 

Quando se observa a figura 7 do capítulo 5, pode-se ver um quadro geral da 

situação de Fit e MisFit das contingências analisadas na empresa agrícola deste estudo.  

A primeira contingência analisada tem uma importância fundamental na análise 

de Fit de todas as outras doze contingências, pois direciona a meta e escopo da empresa. O 

estudo aponta para o resultado da contingência “meta/escopo” como sendo “eficiência”. Este 

resultado foi tão importante que balizou todas as outras conclusões sobre o alinhamento (Fit) 

da empresa.  

Apesar de estar no que se convencionou se chamar de quase Fit, ou seja, estar 

próxima ao Fit, a meta/escopo da empresa agrícola analisada é de eficiência, faltando para 

isto pequenos ajustes. Assim sendo, seu foco é produzir com o menor custo e realizar 

melhorias contínuas, sem inovação em produtos e P&D.  
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A análise da contingência “estratégia” mostrou que o foco da empresa é inovar em 

processos e  ser eficiente na gestão de custos, já que os preços de commodities são definidos 

pelo mercado.  A fazenda está em Fit pois o resultado da contingência “estratégia” é 

“defender”. 

Na empresa analisada ficou evidente que criar processos para padronizar as 

atividades e depender menos das informações tácitas é crítico para o negócio. Processos 

documentados e redesenhados e papéis e responsabilidades bem definidos são fatores que 

precisam ser endereçados para evitar altos custos e desperdícios que tem levado a falta de 

eficiência. 

Depois foi feita a análise de ambiente, que se demonstrou um fator de crítico para 

o funcionamento do negócio de uma empresa agrícola. Os fatores de alta complexidade e alta 

imprevisibilidade destoam das outras indústrias que focam em eficiência, operação a baixo 

custo, pois isto significa ter maiores dificuldades em um mercado onde se tem alto risco com 

fatores externos e complexos de prever e controlar.  

De qualquer forma, o ambiente “turbulento” é uma realidade no agronegócio e seu 

alinhamento para o resultado “eficiência” exige investimentos para mudar de posição para o 

resultado “variado”, onde o ambiente é mais previsível. Os fatores de ambiente levantados no 

estudo são, em sua maioria, difíceis de prever. Mas há formas de lidar com eles, pois como o 

modelo afirma, é preciso trabalhar melhor com planejamento e previsão (quando se é 

“variado”).  

Para o clima, um dos mais complicados resultados da contingência ambiente, o 

fazendeiro pode usar tecnologia para avaliar chuva, vento e umidade do ar usando estações 

meteorológicas e previsões de empresas especializadas em clima como a Climatempo.  

O Câmbio pode se alterar, mas há soluções de hedge (proteção) disponíveis no 

sistema financeiro. O controle de pragas e doenças se resolve em grande parte com ações 

rápidas de aplicação de herbicidas e fungicidas se houver um monitoramento e ação constante 

e rápida quando aparecerem quaisquer infestações.  

Mesmo oferta/demanda é um fator que pode se alterar, mas, normalmente já se 

consegue prever com maior antecedência se a China vai consumir mais ou menos e, se pode 
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calcular o risco de safra recorde nos principais concorrentes produtores de soja como EUA e 

Argentina.  

O ambiente turbulento tem na agricultura variáveis que são complexas e 

imprevisíveis em maior ou menor grau, mas a empresa agrícola deve tomar as providências 

para se aproximar o máximo possível da opção “variado” para entrar em Fit e alcançar melhor 

performance. Neste caso, os fazendeiros têm de usar menos seu “feeling” para prever se vai 

chover ou não, e começar a usar com profissionalismo as opções de mitigação de risco 

disponíveis atualmente. Mesmo que não seja possível resolver todos os fatores externos de 

forma constante, é possível amenizá-los com as opções de gestão e tecnologia disponíveis. A 

fazenda está em MisFit pois o resultado da contingência “ambiente” é “turbulento”. 

No caso da estrutura organizacional, o estudo identificou que a empresa está 

alinhada com o que estabelece a teoria para esta contingência. No estudo, identificou-se que a 

empresa tem necessidade alta de especialização e, não há necessidade de ter orientação a 

cliente, pois, em agricultura, tudo que se produz se vende. A fazenda está em Fit pois o 

resultado da contingência “estrutura organizacional” é “funcional”. 

A “fronteira geográfica” da empresa agrícola deste estudo tem características de 

ser de alta centralização, principalmente, porque não se muda a fazenda (empresa) de local. A 

proximidade com os recursos é essencial para operar o negócio agrícola. A proximidade que 

se deve ter com os recursos humanos e com muito dos fornecedores é alta e não há como 

realizar tarefas em outros locais a não ser na fazenda. Não se planta em São Paulo tendo a 

fazenda no Mato Grosso, só se pode distribuir tarefas como as administrativas ou as de 

planejamento, então a empresa tem baixo o fator que a permite executar tarefas em outros 

locais (como seria o caso de uma empresa de software, por exemplo). A fazenda está em Fit 

pois o resultado da contingência “fronteira geográfica” é “internacional”. 

Os “acordos externos” são poucos com empresas e quase nenhum com pessoas. 

Assim, a empresa está na fronteira entre “autônomo” e “terceirizador”. Este resultado foi 

considerado aceitável enquanto ainda não há no Brasil um sistema judiciário que resolva as 

disputas envolvendo contratos com agilidade e os infratores sejam punidos de forma efetiva. 

A medida que este tipo de risco diminuir, a empresa poderá terceirizar atividades e entrar em 

Fit como “terceirizador”.  Desta maneira, a fazenda está em MisFit pois o resultado da 

contingência “acordos externos” é “autônomo”. 
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As tarefas de uma fazenda têm a característica de serem divisíveis e repetitivas, 

por isso, houve respostas que apontaram para o resultado da contingência “desenho de 

tarefas” como sendo “tranquilo”. Isto deixaria e empresa em Misfit, mas a fazenda ainda exige 

um nível de coordenação alta e, identificou-se que o conceito de alta divisibilidade é muito 

pessoal. Desta maneira, o resultado “complicado” é a opção mais próxima do modelo de 

tarefas da fazenda atualmente. A fazenda está em Fit pois o resultado da contingência 

“desenho de tarefas” é “complicado”. 

Independente do conceito de número de pessoas, muitas ou poucas, apurou-se que 

este conceito é é relativo para os entrevistados. A profissionalização foi considerada baixa na 

pesquisa porque esta é a característica da maioria dos funcionários. As entrevistas e as 

observações mostraram que, tomadas as devidas diferenças, uma fazenda pode ser operada de 

forma similar ao de uma “fábrica”. A fazenda está em Fit pois o resultado da contingência 

“pessoas” é “fábrica”. 

Na contingência “estilo de liderança” foi identificado que a delegação é de média 

para alta, porque há risco alto pela influência do ambiente e, porque a força de trabalho, em 

grande parte, é formada por pessoas que precisam ser gerenciadas e a delegação precisa ser 

limitada. A fazenda está em Fit pois o resultado da contingência “estilo de liderança” é 

“gerente”. 

O “clima organizacional” é tenso, pela própria característica do negócio e pelos 

riscos e incertezas. A propensão para mudar depende do nível do trabalhador. Mas pelo 

levantado na fazenda, a propensão para mudar é baixa, em todos os níveis, mas em diferentes 

graus. A fazenda está em Fit pois o resultada da contingência  “clima organizacional” é 

“processo interno”. 

Na contingência “sistemas de coordenação e controle” foi identificado que há alta 

centralização e a formalização é baixa. A empresa funciona muito como se fosse uma empresa 

familiar, onde quem faz as regras é o patriarca e não necessita de formalização, pois ele é 

quem dita qual é a regra dependendo da situação ou do momento. A fazenda precisa se 

profissionalizar e implantar processos, procedimentos, regras de tal forma que não se precise 

consultar os gestores na maioria das vezes que se quer realizar uma tarefa. A fazenda está em 

MisFit pois o resultado da contingência “sistemas de coordenação e controle” é “família”. 
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Na contingência “sistemas de informação e conhecimento” a quantidade de 

informação é alta e a informação ainda é muito tácita. Muito ainda pela natureza de pouca 

formalização, poucos processos e procedimentos, se precisa demais da informação que está 

cabeça das pessoas. A fazenda está em MisFit pois o resultado da contingência “sistemas de 

informação e conhecimento” é “orientação a relacionamentos”. 

O  “incentivo” principal é baseado no pagamento para o  grupo e, é variável de 

acordo com os resultados financeiros da fazenda. Para o pequeno agricultor, esta é uma forma 

adequada quando se pensa que só se paga se a safra for boa. Assim, se diminui o risco do 

dono, mas não cria a meritocracia que incentiva os que fazem melhores trabalhos a receber 

mais e se sentirem mais motivados. O  estudo identificou que o pagamento de bônus por 

mérito parece mais adequado que o de habilidades, conforme sugere o framework. A fazenda 

tem migrado parte dos seus incentivos para uma mescla de resultados entre Bônus por 

meritocracia e distribuição de lucros. Atualmente, a fazenda está em Misfit porque os 

incentivos estão no quadrante “participação nos lucros”. 

6.4 Atingimento do Objetivo 

Como diagnosticar a estratégia de uma empresa de atividades agrícolas com o 

modelo de BURTON, OBEL; HÅKONSSON (2015)? Este estudo cumpriu seu objetivo 

através da aplicação da teoria das treze multi contingências, da coleta de dados nos mesmos 

moldes do framework e da análise da empresa agrícola para comparar o Fit. O estudo mostrou 

como diagnosticar uma empresa agrícola usando o modelo de BURTON, OBEL; 

HÅKONSSON (2015). 

O método se demostrou eficiente, principalmente pela riqueza de informações 

coletadas e que ajudaram, depois de agrupadas e compiladas, a concluir os resultados e achar 

onde a empresa estava em Misfit. O resultado é considerado satisfatório e contribuiu para o 

avanço do conhecimento, por ter conseguido testar o modelo em uma empresa agrícola, por se 

ter agregado conhecimento a teoria atual e, ainda, permitir que se façam generalizações que 

possam ser aplicadas em outros estudos. 

6.5 Limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras 

O estudo de caso único como método de pesquisa tem aspectos positivos para se 

desenvolver conhecimento através do entendimento de especificidades de um caso e do 
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contexto ao qual está inserido. Apesar disto, o estudo de caso único traz limitações de 

generalização empírica. 

Ainda há muito que se fazer para se chegar a um modelo onde se possa avaliar com maior 

segurança e assertividade o alinhamento que leve uma empresa a ter o desenho organizacional 

para chegar a ter a melhor performance possível. E, apesar de ter contribuições para o 

conhecimento do desenho organizacional de uma empresa agrícola, a teoria tem suas 

limitações e pode ser aperfeiçoada. Isto, por outro lado, é também um estímulo para que 

novos estudos sejam feitos no futuro.  

Para ilustrar alguns dos estudos que o pesquisador acha relevantes para dar 

continuidade a este trabalho, cita-se: 

a) - Aplicar a mesma pesquisa em outras empresas agrícolas e comparar os resultados seria 

de grande validade para aperfeiçoar o modelo e o conhecimento do desenho 

organizacional.  

b) - Buscar novas contingências, adaptadas às diferentes indústrias. Ou buscar agregar a esta teoria a 

chamada RBV, Resource Based View, acrescentar os fatores performance com mais propriedade e 

buscar o maior aproveitamento dos recursos e capacidades nessa indústria que precisa tanto ser 

eficiente. 

c) - Entender como práticas já consolidadas na manufatura como PDCA, TQM, 6 Sigma, 

Reengenharia de Processos, JIT (Just in Time) podem impactar positivamente a performance de 

uma empresa agrícola. 

d) - Aprofundar o conhecimento de como reduzir o impacto dos fatores de ambiente externo como 

por exemplo clima, câmbio, oferta demanda, pragas na agricultura  

e) - Realizar estudos sobre quais novas contingências podem ser adicionadas ao modelo das treze 

multi contingências que ajudaria a uma melhor análise do desenho organizacional e do Fit em 

uma empresa agrícola. 

f) - Estudar quais estratégias de diversificação de portfólio e melhor uso da terra (solo) aumentariam 

a produtividade da Lavoura no Brasil. 

g) - Aprofundar o framework com estratégias de operações para o agronegócio. Aproveitando que 

grande parte do impacto de performance em uma empresa de commodity agrícola está em ter uma 

operação eficiente. 

h) - Fazer uma pesquisa quantitativa usando este estudo como base para um número de empresas 

agrícolas maior. 
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Como se pode verificar, há muitas possibilidades de continuidade deste estudo. A 

matéria é vasta e, em conjunto com novas ideais, pode colaborar com o aprimoramento de 

ferramentas para melhoria do alinhamento entre estratégia e estrutura em empresas agrícolas e 

de outros segmentos. 

Espera-se que as análises e os conhecimentos aqui discutidos sirvam de inspiração 

para novas pesquisas sobre estratégia, alinhamento de fatores internos e externos e formas 

mais eficientes de desenhar as organizações. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas iniciais (Roteiro 1)  

 

Metas /Escopo 

1. No seu ponto de vista, como você resumiria em algumas palavras qual é a estratégia atual 

da empresa e, se houve, quais rumos ela deveria tomar no futuro e por que? 

2. A empresa foca mais em ações para reduzir custos, aumentar produtividade, comprar pelo 

menor preço possível ou se preocupa também na qualidade do relacionamento com seus 

clientes e parceiros e na criação de novos produtos e serviços? Ou em Ambos? 

3. Quais são os principais focos/ objetivos dos acionistas da empresa em sua opinião? 

4. Como você entende que é a estratégia da empresa em relação às outras empresas do 

setor?  

5. Existe ambiente competitivo no agronegócio? Se sim de que modo? 

Estratégia / Estratégia 

6. Mesmo sendo do ramo de commodities, quais são os produtos atuais e como você 

descreveria que sua empresa inova nos produtos que cria e oferece? Se for o caso, com 

que frequência sua empresa desenvolve novos produtos? 

7. Como o preço é influenciado pelos concorrentes/empresas que produzem produtos iguais 

ou similares e quanto a qualidade influencia no preço final? 

8. Como é a inovação dos processos? Em que grau ela ocorre? Na sua empresa e no setor e 

o quanto isto é importante? 

9. Qual é o número de produtos e seu nível padronização em relação ao mercado? 

10. (Exploration). Quando se trata de ter uma postura de busca por novos produtos, novas 

tecnologias, novas maneiras de fazer as coisas, busca por variação, tomada de riscos e 

inovação você diria que sua empresa tem uma postura onde estes fatores não são 

relevantes (baixa), são moderados ou a postura é muito agressiva (muito alto)? Explique. 

11. (Exploitation). Quando se trata de ter uma postura de busca por eficiência, refinamento 

constante de processos, fazer mais com o mesmo e foco na execução das atividades com 

os recursos existentes você diria que sua empresa tem uma postura onde estes fatores não 

são relevantes (baixa), são moderados ou a postura é muito agressiva (muito alto)? 

Explique.  
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Estratégia/Ambiente 

12. . Quais são os fatores de imprevisibilidade do ambiente de sua empresa? Como eles 

afetam seu negócio? Eles são interdependentes? 

13. Quais são as fontes (políticos, clientes, parceiros, pesquisadores, etc.) que sua empresa 

usa para lidar com os fatores externos? 

Estrutura / Configuração 

14. O foco da organização é maior em suas atividades e operações internas ou nos produtos e 

clientes? Explique como isto funciona diferenciando o grau de importância de cada item. 

15. Qual o grau de preocupação da organização com estruturas que se preocupam com seus 

clientes ou com seus produtos/serviços? 

16. Qual o grau de preocupação da organização com estruturas que se preocupam com o grau 

de habilidades e especialidades dos funcionários? 

Estrutura / Fronteira Geográfica 

17. Onde os colaboradores, fornecedores e clientes estão localizados? Especifique a 

quantidade e por localidade e porque acha que estão nestas localidades. Se puder, monte o 

organograma e mostre onde as pessoas estão localizadas. 

18. Como é a tomada de decisão (mais ou menos centralizada) e como é a autonomia das 

unidades?  A distribuição de trabalho é feita de forma mais centralizada ou distribuída? 

Estrutura / Acordos Externos 

19. Existem atividades que poderiam ser executadas internamente e que são terceirizadas? 

Cite algumas e o motivo de se adotar tal modelo? 

20. A empresa contrata pessoas externas? Cite alguns casos e o motivo de se utilizar pessoas 

de for a da organização. 

Processos e Pessoas / Desenho de Tarefas 

21. Como são desenhados e executados os processos de negócio da empresa? São bem 

definidos e estruturados ou mais customizados? As tarefas são claramente divididas entre 

as áreas? 
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Processos e Pessoas / Pessoas 

22. Como é o quadro de pessoal em termos de quantidade de pessoas e profissionalização do 

quadro? Em sua opinião está compatível com o mercado? Esta é uma indústria mais ou 

menos dependente de mão de obra. Explique. 

Processos e Pessoas / Estilo de Liderança 

23. Como é o estilo de liderança em sua empresa?  Como é a cultura da empresa neste 

sentido? E o mercado/competidores, estas são características do mercado também?  

24. Há mais ou menos delegação, respeito aos níveis hierárquicos? 

25. As pessoas são estimuladas a arriscar, tomar decisões sem consultar?  

26. Nesta indústria, os líderes pensam mais no curto, médio ou longo prazos? Por que? 

Processos e Pessoas / Clima Organizacional 

27. Como é o clima organizacional na empresa nos diversos níveis e como é a moral da 

equipe?  

28. Como é a disposição para mudar os hábitos antigos? 

29. Como é o sentimento dos colaboradores quando se trata de confiança na gestão, justiça no 

tratamento as pessoas, na percepção de igualdade ou não da forma de recompensar as 

pessoas pelo trabalho que realizam? 

Coordenação, Controle e Incentivos / Coordenação/Controle 

30. Explique como funciona a tomada de decisão entre a fazenda e o escritório central de São 

Paulo e como é a quantidade de informações quando se necessita tomar de decisões e 

realizar as atividades do dia?   

31. Como você classificaria o nível de descentralização em termos de execução de tarefas, 

pessoas envolvidas e respectivos processos? 

32. Como é a empresa em termos de formalização? Se trabalha com controles formais como 

politicas, procedimentos, regras, códigos, governança rígida? 

Coordenação, Controle e Incentivos / Informação e Sistemas de Conhecimento 

33. Como você acha que o conhecimento é gerenciado em sua empresa, ele está mais na 

cabeça das pessoas ou está mais formalizado e codificado? Independente disto, no seu 
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tipo de negócio, é necessário muita ou pouca informação para se tomar decisões? 

Explique um pouco como funciona isto no dia a dia da fazenda e em etapas diferentes do 

processo agropecuário se quiser distinguir. 

Incentivos / Recompensas 

34. Explique como é o sistema de incentivos e que aspectos são mais valorizados, qualidade, 

quantidade, experiência, cargo, são mais ou menos tangíveis e como se faz para monitorá-

los. 

Geração dos Quadrantes: 

Use as informações abaixo para plotar nos gráficos e posicionar a escolha do quadrante 

correto para cada contingência. 

Metas/ Escopo 

1.4. (Após explicar o conceito de Eficiência ao entrevistado). Por favor, na escala de 1 a 5, 

onde 1 é baixo, 3 é moderado e 5 é muito alto, em que grau sua empresa se encontra no 

aspecto eficiência? 

1.5. (Após explicar o conceito de Eficácia ao entrevistado). Por favor, na escala de 1 a 5, onde 

1 é baixo, 3 é moderado e 5 é muito alto, em que grau sua empresa se encontra no aspecto 

Eficácia? 

Estratégia 

Exploration.  Quando se trata de ter uma postura de busca por novos produtos, novas 

tecnologias, novas maneiras de fazer as cosias, busca por variação, tomada de riscos e 

inovação você diria que sua empresa tem uma postura onde estes fatores não são relevantes 

(baixa), são moderados ou a postura é muito agressiva (muito alto)? 

Exploitation. Quando se trata de ter uma postura de busca por eficiência, refinamento 

constante de processos, fazer mais com o mesmo e foco na execução das atividades com os 

recursos existentes você diria que sua empresa tem uma postura onde estes fatores não são 

relevantes (baixa), são moderados ou a postura é muito agressiva (muito alto)? 
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Estratégia/ Ambiente 

Complexidade - O Numero de fatores externos do seu ambiente é muito grande? Explique. 

Existe muita interdependência entre eles? 

Imprevisibilidade - Qual o grau de imprevisibilidade dos fatores do ambiente e como eles 

podem variar e afetar o negócio? (Falta de entendimento ou ignorância do ambiente em 

termos da natureza dos fatores e sua variância.  Quanto maior a variância, menor a 

previsibilidade) 

Estrutura / Configuração 

4.5. Em que grau você considera que sua empresa tem uma vocação mais funcional? 

Em que grau você considera que sua empresa tem uma vocação mais voltada a 

produtos/serviços e clientes? 

Estrutura / Fronteira Geográfica 

Optimal Sourcing - Em que grau você considera que sua empresa escolhe ter a proximidade 

de suas operações em relação a seus fornecedores e parceiros, clientes e acesso a força de 

trabalho? Quais seriam os fatores de benefícios ou as barreiras esta configuração? 

Local Responsiveness - Em que grau você sua empresa prefere centralizar ou descentralizar as 

operações? Explique nos motivos. 

Estrutura / Acordos Externos 

Qual o grau de contratação de empresas externas? 

Qual o grau de contratação de pessoas externas? 

Processos e Pessoas / Desenho de Tarefas 

Repetitiviness - Qual o grau de repetição, padronização dos processos da empresa? 

Divisibilidade -  em que grau as unidades/áreas executam suas atividades/processos com 

independência? 
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Processos e Pessoas / Pessoas 

Número de Pessoas - Quantas pessoas há na empresa? Você considera um número grande ou 

pequeno em relação a outras empresas do mesmo setor e a outras indústrias que você 

conhece? (Comparar se o numero de pessoas é grande ou não de acordo com o mercado, 

verificar dados de mercado de instituições confiáveis) 

Profissionalização - Qual o nível de Profissionalização do seu quadro de pessoal em termos de 

grau escolar (%), experiência, conhecimento e treinamento na função que exercem e quanto 

deste conhecimento aplicado ao negócio é tácito ou documentado?   

Processos e Pessoas / Estilo de Liderança 

Como é a delegação de tarefas em sua organização? Os líderes estão preparados e é cultura de 

empresa que os níveis mais abaixo tomem suas decisões sem consultar suas lideranças na 

estrutura hierárquica? 

As lideranças tendem a pensar no curto ou longo prazo? Como é o perfil das lideranças no 

processo de decisão quanto a evitar ou estimular riscos? Em que nível as lideranças aceitam 

ou não incertezas? 

Processos e Pessoas / Clima Organizacional 

Readiness for change - Em que grau as pessoas da empresa de uma maneira geral estão 

preparadas para mudanças em geral ou dispostas a abandonar ou mudar maneiras de pensar 

atuais ou mudar velhos hábitos? 

Tension - Em que grau você diria que existe uma tensão, um stress na atmosfera na empresa, 

principalmente quando se trata de sentimento em relação a falta de confiança na empresa em 

si, na credibilidade dos seus líderes, na percepção de haver desigualdade de recompensas 

entre as pessoas e de falta moral da equipe? 

Coordenação, Controle e Incentivos / Coordenação/Controle 

Descentralização - Como você classificaria o nível de descentralização em termos de 

execução de tarefas, pessoas envolvidas e respectivos processos? 
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Formalização - Em que grau sua organização trabalha com controles formais como politicas, 

procedimentos, regras, códigos)? 

Coordenação, Controle e Incentivos / Informação e Sistemas de Conhecimento 

Tacit nature of information - Em que grau você diria que que o conhecimento das atividades 

mais essenciais da empresa está mais na cabeça das pessoas do que 

descritas/documentadas/codificadas? 

Quantidade de informação - Como você classificaria a quantidade de informação que é 

necessária quando se precisa coletar, processar e armazenar de maneira geral para se tomar 

uma decisão? 

Incentivos / Recompensas 

Basis of Evaluation - Em que grau os incentivos são baseados no resultado alcançado (dado 

que o oposto seria baseado em comportamento baseado em regras, rotinas, procedimentos, 

padrões, compliance)? Ou seja, em um extremo o foco é no resultado (efetividade em atingir 

as metas da organização) enquanto no outro o foco é no processo, na formalização e nas 

regras definidas 

Target of Incentives - Em que grau os incentivos são baseados mais na performance dos 

grupos do que para o indivíduo? 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevistas final (Roteiro 2) 

 

Uma Proposição P1 tem associada uma Pergunta R1 que, após respondida, deve usar o 

Quadrante Q1 para que os respondentes da pesquisa complementem a resposta da pergunta 

aberta e posicionarem no quadro a opção que entende ser a mais adequada para a contingência 

analisada. Cada quadrante está de acordo com o framework de treze multi contingências 

(BURTON, OBEL; HÅKONSSON, 2015). A tradução é do autor.  

Quando o entrevistador/pesquisador mostrar o quadro (Quadrante Qn), onde n é o número da 

pergunta/proposição/contingência, será feita a seguinte pergunta aos entrevistados: “Qual das 

opções melhor define sua empresa? Localize a posição atual de sua empresa no quadrante 

apresentado dando uma nota de 1 a 5, onde a graduação vai de 1 para muito baixo, passando 

para 3 como moderado, até 5 para muito alto. Se quiser explique porque optou por esta 

característica. 

Nome entrevistado: ________________________________________________ 

Cargo: ___________________________     Tempo de empresa: _____________ 

Data:   ______/______/________ 
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Grupo Metas/Escopo 

P1: Uma empresa é mais eficiente quanto mais produz com os mesmos recursos, no menor 

custo possível e é mais eficaz quando dá maior enfoque a melhores receitas com inovação em 

produtos e serviços 

R1: Sua empresa dá mais enfoque em ser eficiente produzindo mais no menor custo ou 

procura mais buscar melhores receitas com produtos e serviços mais inovadores? Ou ambos 

objetivos? Explique. 

Q1: Quadrante Metas / Escopo 

 

Grupo Estratégia 

P2: O perfil de exploração de uma empresa está relacionado com a forma como ela utiliza 

seus recursos existentes e/ou busca novas formas de inovar 

R2: Qual perfil mais se aproxima da estratégia de sua empresa: explorar os recursos e 

tecnologias já existentes ou explorar novas formas de inovar, buscar por novos produtos e 

mercados? 

Q2: Quadrante Estratégia 
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P3: Quanto maior o numero de fatores externos e inter-relacionados e mais dificultoso for 

prevê-los maior a complexidade e imprevisibilidade do ambiente. 

R3: Quais são os fatores externos a sua empresa (exemplo: clima) e como eles afetam seu 

negócio? Quais são mais complexos e imprevisíveis? 

Q3: Quadrante Ambiente 
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Grupo Estrutura 

P4: A estrutura da empresa agrícola está relacionada com seu foco ser mais interno do que 

externo e ter mais orientação a especialização e menos ao produto/cliente 

R4: Explique como é a estrutura organizacional (organograma) atual da empresa e se, na sua 

opinião, ela foi montada para atender a mais a demandas internas/externas (leia-se clientes e 

fornecedores) e/ou funções mais especializadas ou generalistas? De forma geral, qual sua 

opinião sobre a estrutura atual e a contratação e capacitação das pessoas para atender as 

necessidades da empresa com a estrutura atual? 

Q4: Quadrante Estrutura Organizacional 

 

P5: As localidades da empresa são melhor definidas pela relação de melhor performance entre 

a proximidade com seus recursos, colaboradores e fornecedores/parceiros e sua capacidade de 

distribuir o trabalho em entre suas operações e a matriz 

R5: Como esta estrutura atual está desenhada em relação a proximidade com recursos, 

clientes, fornecedores e parceiros?  E o quanto é possível executar as tarefas de forma mais 

centralizada ou em diversos locais? Explique os motivos. 

Q5: Quadrante Fronteira Geográfica 
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P6: A quantidade de acordos com terceiros, empresas ou pessoas, para atividades que podem 

se feitas pela empresa define seu perfil de terceirização 

R6: Quais são as atividades contratadas de terceiros, empresas ou pessoas, e quais delas 

poderiam ou deveriam ser feitas internamente. Explique. 

Q6: Quadrante Acordos Externos 
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Grupo Processos e Pessoas 

P7: O perfil dos processos agrícolas está associado diretamente ao quão divisíveis e 

repetitivas e replicáveis são suas atividades ao longo do tempo. 

R7: Quais são os principais processos da empresa? Você acha que eles têm a característica de 

ser bem replicados/repetitivos e suas tarefas ficam bem divididas com as responsabilidades 

claras para quem as executa ou não? Explique. 

Q7: Quadrante Desenho de Tarefas 

 

P8: O perfil do local de trabalho das pessoas da empresa muda à medida que se modificam o 

número de pessoas e a exigência de maior ou menor grau de profissionalização da força de 

trabalho. 

R8: Como é o tipo de local de trabalho, comparando se há muitas ou poucas pessoas e 

explicando qual é o nível de formação profissional, experiência e profissionalização 

necessário? Explique. 

Q8: Quadrante Pessoas 
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P9: O estilo de liderança pode ser definido pelo quanto os líderes se sentem confortáveis em 

delegar funções e pela maneira como lidam com incertezas 

R9: Em sua empresa você acredita que os líderes sabem delegar? Eles preferem ter o ambiente 

bem definido ou lidam bem com as incertezas? 

Q9: Quadrante Estilo de Liderança 
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P10: O clima organizacional é melhor quando há mais confiança, credibilidade das lideranças 

e senso de justiça na forma de recompensar as pessoas (ou seja, há menos tensão) e as pessoas 

estão mais propensas a mudar e ajustar hábitos. 

R10: Como é o clima na empresa nos diversos níveis? Você acha que o perfil dos 

colaboradores é mais ou menos flexível se forem necessárias mudanças na forma de fazer as 

coisas e mudar hábitos? 

Q10: Quadrante Clima Organizacional 

 

Grupo Coordenação, Controle e Incentivos 

P11: Uma empresa tem boa coordenação e controle se tiver o nível correto de formalização 

(regras formais, códigos, documentação) e a tomada de decisão estiver no local adequado ao 

modelo de negócio da empresa. 

R11: Como é a formalização e a governança na sua empresa? As decisões são tomadas na 

operação ou há uma dependência grande da matriz? 

Q11: Quadrante Sistemas de Coordenação e Controle 
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P12: A orientação da empresa quanto a tomada de decisão com base nas informações 

dependerá da quantidade de informação e da natureza mais tácita ou explícita das destas 

informações 

R12: As pessoas tomam decisão com base em informações mais codificadas, documentadas, 

usando sistemas e processos ou a decisão é muito em função do conhecimento que cada um 

tem (tácito)? Ainda neste sentido, para tomar decisões a quantidade de informação grande ou 

pequena? Explique. 

Q12: Sistemas de Informação e Conhecimento 
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P13: O melhor incentivo é aquele que premia aqueles que tem maior mérito e colaboram, 

direta ou indiretamente, dentro das normas exigidas, para a empresa conseguir melhores 

resultados. 

R13: Como se recompensam as pessoas na empresa? A empresa tem maior foco em premiar o 

grupo ou pessoas/ O que se dá mais valor para recompensar o resultado alcançado ou se a 

pessoa seguiu a forma que a empresa queira e teve o comportamento desejado? 

Q13: Quadrante Incentivos/Recompensas 
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APÊNDICE C – Respostas dos quadrantes 

 

 

 

Eficiciência Eficácia Exploration Exploitation Complexidade Imprevisibilidade
Especialização	

Funcional

Orientação	

P/S/C

Optimal	

Sourcing

Local	

Responsive

ness

Qtde	Ativ	

Externas

Qtde	Pessoas	

Externas
Divisibilidade Repetitividade No.	Pessoas Profissionalização

Aversão	a	

Incertezas
Delegação Tensão

Prontidão	

Mudança
Formalização

Descentralizaçã

o

Qtde	

Informação

Natureza	

Tácita

Metas	

Incentivos

Base	

Avaliação

ID1 4 1 5 1 5 3 5 2 3 1 5 1 3 5 5 1 2 1 4 2 3 3 5 2 4 2

ID2 3 1 4 1 5 4 5 2 2 1 2 1 3 5 5 1 3 2 4 2 3 3 4 2 3 3

ID3 2 2 3 2 4 4 5 2 1 1 1 2 3 5 3 1 3 2 2 2 3 3 2 4 2 4

ID4 3 2 2 2 4 4 5 2 3 3 3 2 3 5 3 1 3 3 3 3 3 3 2 5 4 4

ID5 3 2 3 3 3 5 4 2 3 3 3 2 3 5 2 2 3 3 3 3 3 3 2 5 5 4

ID6 4 2 3 3 3 5 4 2 3 3 3 2 3 5 3 3 4 3 3 3 2 2 2 5 5 5

ID7 4 2 5 2 5 5 4 2 3 3 3 2 5 5 4 2 5 3 3 3 2 2 4 4 5 5

ID8 4 2 5 2 5 5 4 2 3 3 4 3 4 3 5 2 2 5 3 3 1 4 4 4 5 5

ID9 4 2 5 2 5 5 3 3 2 4 4 3 3 2 5 2 3 5 2 4 2 5 4 4 4 5

ID10 4 3 4 4 5 5 3 3 3 5 4 3 4 1 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5

ID11 5 3 2 5 5 5 2 3 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5

Média 3,64 2,00 3,73 2,45 4,45 4,55 4,00 2,27 2,82 2,91 3,36 2,36 3,18 3,82 4,09 2,18 3,45 3,36 3,00 3,18 2,91 3,45 3,55 3,91 4,09 4,27

10 11 12 134 5 6 7 8 9

Pessoas Estilo	de	Liderança Clima	Organizacional Coordenação	e	Controle Informação	e	Conhecimento Recompensas

1 2 3

Estrutura Fronteira	Geográfica Acordos	Externos Desenho	de	TarefasMeta/Escopo Estratégia Ambiente
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