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RESUMO 

Informação e tecnologia de informação são dois temas de grande interesse na 

atualidade, que alguns denominam de Era da Informação. Neste contexto, a tecnologia de 

informação ( conjunto formado pelos computadores e pelas telecomunicações ), vem 

experimentando um desenvolvimento acelerado, oferecendo uma série de oportunidades de 

uso nas organizações, automatizando tarefas, das mais rotineiras às mais complexas e gerando 

informações para a operação e o processo decisório. 

As mudanças na forma como o trabalho é realizado, consequência da utilização da 

tecnologia, afetam diversos aspectos das organizações, com destaque para os seus recursos 

humanos. A prática tem mesmo mostrado que o sucesso na utilização da tecnologia não 

depende somente de aspectos técnicos. 

Diversas pesqUisas realizadas evidenciam ser essencial um alinhamento, uma 

integração harmônica entre elementos como informação, tecnologia e recursos humanos, além 

de outros como a cultura e a gerência das organizações. Para tanto, é importante que os 

envolvidos, administradores e especialistas na tecnologia, tenham uma compreensão ampliada 

destes elementos e de seu relacionamento. Um primeiro passo para esta compreensão pode 

ser encontrado pela análise das Teorias de Organização existentes. Um estudo mais 

aprofundado da informação, no contexto do processo de comunicação, revela ser esta um 

conceito complexo, relacionado ao conhecimento, aos seres humanos e à tecnologia de 

informação. 

Por sua vez, o relacionamento da tecnologia em geral com a organização, é descrito, 

sob diversos pontos de vista teóricos, que apontam a ligação entre a etapa de projeto da 

tecnologia e sua utilização e o papel dos seres humanos neste processo. 

o reconhecimento da estreita interdependência entre a tecnologia e a organização leva 

a propostas de modelos que permitem viabilizar uma implementação bem sucedida da 

tecnologia. Com base nestas propostas, e no conhecimento de cada elemento específico 

envolvido, surgem novos conceitos como a hipertecnologia e a hiperorganização, que podem 

facilitar o tratamento das questões relacionadas no âmbito das organizações. 

--------.--------



ABSTRACT 

InJormation and informa/ion techn%gy are two themes of great importance 

nowadays, considered by some as the Information Era. In this context, information 

techn%gy - a set formed by computers and its re/ated telecommunications systems - is 

experiencing an accelerated development, oflering many opportunities of use withín 

organizations, automating from the routine to the most complex tasks and generating 

information necessary for operation and decision processo 

Changes in the way work is dane, a natural consequence of technology usage, aflect 

several aspects inside organizations, with emphasis on its human resources area. Experience 

has shown that success in techn%gy usage does not rely on technical aspects. 

Researches have made it evident that an alignment, a harmonic integration among 

elements as informatíon, technology and human resources, besides others as cu/ture and 

management of organizations are essential. Therefore it is relevant that the administrators 

and technology specialists involved have a deep understanding of these elements and its 

relationship. A first step for this comprehension may be found by the analysis of the existing 

organizations theories, where the mentioned elements appear with bigger or smaller 

emphasis. A deeper study of information in the communication process context, reveals it to 

be a comp/ex concept, re/ated to knowledge, to human beings and to information technology. 

In the meantime, the relationship between general technology and lhe organizations is 

described, under several theoretical points of view, by the connection between the lechnology 

design stage, its uti/ization and the role of human beings in this processo 

Recognition of the deep relationship between technology and organizatíon leads to 

models proposals, whích a/low a we/l succeeded implementation. Starting with these basic 

pro posais and with the knowledge of each specific element involved, there come new concepts 

as hypertechnology and hyperorganization which may improve the treatment of related 

questions within the organization contexto 



À Sra. Rivka Brajsblat, 

que me faz tanta falta ... 



APRESENTAÇÃO 

Este trabalho é consequência de um esforço para uma maior compreensão sobre a 

tecnologia de informação e sua aplicação nas organizações. Nossa experiência profissional no 

desenvolvimento de sistemas de informação nos coloca diariamente, há mais de uma década, 

diante de problemas e questões organizacionais para as quais se busca soluções através do uso 

da tecnologia e mais especificamente, dos computadores. 

Apesar da enorme evolução observada na tecnologia de informação e no conhecimento 

associado, seu potencial não parece se traduzir em resultados mais concretos, em acordo com 

as expectativas dos usuários desta tecnologia, especialistas ou não. Nosso aprendizado ao 

longo dos anos, fruto da experiência adquirida no dia a dia, do contato com profissionais de 

outras organizações e da permanente preocupação com a atualização de nossos 

conhecimentos, não foi capaz de trazer respostas claras às inúmeras questões que se colocam. 

Sistemas de informação mal-sucedidos, usuários descontentes, demanda crescente, 

prazos não cumpridos, são problemas que parecem povoar a carreira profissional de todos os 

que atuam na área de tecnologia de informação. 

Tal situação gera uma inquietação, que se verifica comum entre os profissionais da 

área de tecnologia, pela aparente incapacidade de ter um sucesso completo. Alie-se a isto, as 

crescentes dificuldades que se colocam às organizações na atualidade e a maior complexidade 

associada à tecnologia de informação, que evolui e muda radicalmente em um curto espaço de 

tempo. Além disso, pode-se constatar que o conhecimento nesta área não se acumula, 

mudando com grande rapidez. 
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Diante deste quadro, optamos por complementar nosso conhecimento, aprofundando 

os aspectos que dizem respeito à organização propriamente dita, como recursos humanos, 

estrutura, e outros mais. Para tanto, ingressamos em um curso de mestrado na área de 

Administração. No transcorrer deste curso foi nossa preocupação constante, quando cabível, 

estabelecer as ligações entre os assuntos tratados e a tecnologia de informação. 

É importante ressaltar que, além da motivação pessoal, moveu-nos a constatação de 

que a tecnologia de informação é um tema de grande relevância na atualidade ( e, certamente, 

o será, também, no futuro ). 

o produto do conhecimento adquirido se apresenta nesta dissertação de mestrado, que 

ora apresentamos. Tal dissertação procura situar a tecnologia de informação no contexto 

organizacional, destacando-se, em especial, o seu relacionamento com os seres humanos. Para 

tanto desenvolvemos uma ampla pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo e também 

explicativo, abrangendo material relacionado a diversas áreas como a Informática, a Ciência da 

Informação e, principalmente, a Administração. 

Esta pesquisa se revelou árdua e complexa pela complexidade do assunto tratado e 

pelo grande número de publicações existentes. Mesmo procurando limitar a consulta, segundo 

uma estratégia que será exposta posteriormente, nos vimos diante de um grande número de 

publicações e de diferentes perspectivas. 
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--------------------------------------------------------------------------- -

Nossa principal dificuldade foi, a partir do extenso material consultado, selecionar os 

pontos de interesse e reuní-Ios, apresentando-os de uma forma sistematizada. No entanto, 

apesar da extensão da bibliografia consultada, não encontramos um modelo que preenche-se 

de forma mais completa o quadro a que nos propomos construir. 

Sendo aSSIm, tomando por base um dos principais trabalhos consultados, é 

apresentado ao final um novo modelo abrangendo a organização e a tecnologia de 

informação, onde são redefinidos alguns conceitos e lançados novos: a hipertecnologia e 

a hiperorganização. 

Vale ressaltar que uma pesquisa de campo, associada à bibliográfica, teria sido de 

grande relevância para subsidiar este trabalho. No entanto, não foi possível a sua realização 

dadas as limitações de tempo e principalmente a dificuldade em encontrar colaboração por 

parte dos membros de algumas organizações específicas, públicas e privadas, com que se 

manteve contato. 

Em especial, uma experiência pioneira de organização virtual no Brasil, cujo estudo 

seria, com toda certeza, extremamente enriquecedor, não pôde ser realizada pela absoluta falta 

de interesse de seus dirigentes. 

Para a elaboração deste trabalho foi fundamental o apoio por nós obtido de colegas e 

professores da Escola Brasileira de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas do 

Rio de Janeiro. Em especial, gostaríamos de agradecer àqueles que desde o início acreditaram 

em nossa proposta, mesmo que um tanto imprecisa, em princípio. 
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Por fim, cabe especial destaque à contribuição daqueles que leram cuidadosa e 

criteriosamente o trabalho, em suas primeiras versões, criticando-o, comentando-o, 

contribuindo enfim para o seu aperfeiçoamento. 
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INTRODUÇÃO 

A informação é certamente a palavra do século 20. Os avanços na tecnologia de informaçao 
levam muitos a denominar a época atual como a Era da Informação. 

( Sharon M. McKinnon e WiIliam J. Bruns) 

As organizações, na atualidade, se deparam com um ambiente mais complexo, 

turbulento, instável, imprevisível. As mudanças de natureza econômica, política e social, 

acontecem com grande rapidez. Uma nova ordem geopolítica mundial se instala, 

observando-se fenômenos como a globalização. 

Desta forma, as organizações se vêem diante de inúmeros desafios, para crescer e 

sobreviver em um ambiente cada vez mais competitivo, aberto e interdependente. Neste 

contexto, segundo Rockart e Short, "estratégias históricas baseadas na otimização dentro de 

departamentos funcionais, linhas de produtos ou organizações geográficas, simplesmente não 

serão estratégias adequadas para o futuro". 1 

Surgem então novas formas de organização, que procuram torná-la mais flexível, 

menos hierarquizada, constituindo-se em torno de equipes, ou times de trabalho, com maior 

responsabilidade e autonomia. Buscam-se reduções de custo e ganhos de produtividade. O 

foco passa a ser o cliente, das mais variadas características e sobretudo, cada vez mais 

exigente. Para melhor atendê-lo, produtos e serviços são aperfeiçoados, personalizados.2 

ROCKART, John F. & SHORT, James E. Information technology and the new organization : 
towards more efIective management of interdependence. CISR WP No. 180, Sloan WP No. 2076-88, Center 
for Information Systems Research. Sloan School of Management. Massachussets Institute of Technology. 
Boston, September 1988, p.2-3. Tradução livre. 
2 DELISI, Peter. Lessons from the Steel-Axe : culture, technology and organizational change. Sloan 
Management Review. vol. 32, n.1, FalI 1990, p.86. 
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Dada a maior complexidade da organização e a constante mudança que se processa, 

surgem a cada momento novos requisitos para enfrentar a competição, exigindo ajustes mais 

rápidos e frequentes. O tempo se toma então um fator de grande relevância. 

Com o crescimento das interdependências, os gerentes se deparam com novas linhas 

de autoridade e de tomada-de-decisão, não tão claras como antes. Além disso, lidam com mais 

variáveis e pessoas. Por outro lado, o maior destaque para o trabalho em grupo, com menos 

ênfase na hierarquia, exige dos gerentes novas habilidades e papéis. Com isto, o papel da 

gerência se toma também mais complexo. 

Ao mesmo tempo, Vickery e Vickery constatam a ocorrência de uma maior demanda 

por informação na sociedade atual, atribuída a fatores como a complexidade para a 

administração de comunidades cada vez maiores e mais interdependentes, a inovação 

tecnológica, o crescimento da importância da educação, a diferenciação social ( que leva ao 

surgimento de grupos de interesse ), o aumento da expectativa de vida ( levando a carreiras 

mais longas e diversificadas) e a provisão do bem-estar social. 3 

Por outro lado, o crescimento e dispersão das organizações, o aumento das 

interdependências e a divisão do trabalho em grupos autônomos exigem maior comunicação e 

portanto maior fluxo de informação. 

3 VICKERY, Brian & VICKERY, Alina. Infonnation science in theory and practice. London, 
Bowker-Sawr, 1992, p. S. 
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Neste contexto, a informação assume especial importância. Vivemos hoje uma 

transição da economia industrial para a economia de informação, o que se denomina a Era da 

Informação ( ou Revolução da Informação ) onde, como afirmam McGee e Prusack "o 

sucesso é determinado pelo que se sabe e não pelo que se possui",4 onde a informação é fonte 

de riqueza e poder, tendo papel fundamental no desenvolvimento dos países e na 

sobrevivência e prosperidade de suas organizações. 5 

Drucker, já em 1988, apontava o surgimento das organizações baseadas em 

informação, centradas no conhecimento, compostas por especialistas que dirigem e 

disciplinam sua própria performance. 6 

Trata-se de um dos recursos básicos para o desenvolvimento da atividade humana. 7 

Utilizada por máquinas eletrônicas e na maior parte do tempo por pessoas, é a base da 

comunicação. Aumenta o conhecimento sobre alguma coisa, diminuindo a incerteza. Facilita o 

aprendizado, enquanto processo de atualização do conhecimento. 

Porter e Millar consideram que a informação se constitui em um recurso estratégico 

para obtenção de vantagem competitiva, para diferenciar produtos, para conhecer mais sobre 

concorrentes e clientes, para apoiar a coordenação exigida pela crescente interdependência. 8 

4 McGEE, James & PRUSACK, Lawrence. Gerenciamento estratégico da informaçlo. Rio de 
Janeiro, Campus, 1995, p. 3. 
5 MERROW, Michael J. The impact of information on development : results of a preliminarly 
investigation. In: FEENEY, Mary & GRIEVES, Maureen ( eds ). Changing information technologies : 
research challenges in the economics of information. London, Bowker·Saur, 1994, p. 124 
6 DRUCKER, Peter. The coming ofthe new organization. Barvard Business Review. voI. 66, D. 11, 
January/February, 1988, p. 45·53. passim. 
1 MENEZES DE FIGUEIREDO, Nice. Informação como ferramenta para o desenvolvimento. Ciência 
da Informaçlo. Brasília, mICT, 19(2), jul.lset. 1990, p. 123. 
8 POR1ER, Michael & M1LLAR, Victor E. How information gives you competitive advantage. 
Harvard Business Review. voI. 63, n.5, July/August 1985, p.148~O, passim. 

14 



A informação apoia a operação e, sobretudo, a gerência da organização, no que diz 

respeito à coordenação de tarefas, à resolução de problemas, ao processo decisório, ao 

controle e à estratégia ( onde, particularmente, o consumo e a elaboração de informação são 

intensos ). 

Os diferentes indivíduos e grupos, no interior e no exterior da organização, geram, 

tratam, recebem e compartilham informações. Dada a sua importância, raramente a 

informação de valor fica nas mãos de uma só pessoa, fluindo através da estrutura, e mesmo 

atravessando as fronteiras da organização. 

A informação participa do processo de obtenção de um produto, sendo, em alguns 

casos, o próprio produto ou um prolongamento do mesmo ( quando traduzida em serviços 

agregados, por exemplo ). 

9 

Para Porter e Millar, 

"toda atividade de valor tem um componente fzsico e um componente de 

processamento de informação. O componente físico inclui todas as tarefas flsicas 

requeridas para realizar uma atividade. O componente de processamento de 

informação abrange os passos necessários para capturar, manipular e canalizar 

os dados necessários para a realização de uma atividade". 9 

PORTER & MILLAR, op. cit., p. 152. Tradução livre. 

15 



À maior importância da informação se associa uma mudança na tecnologia, e mais 

especificamente na tecnologia de informação. Esta tecnologia, que antes era limitada, 

desenvolve-se de forma acelerada, passando a oferecer um sem número de possibilidades de 

uso. Segundo Y ong : 

'~ tecnologia de informação é, atualmente, tanto do ponto de vista acadêmico, 

como de suas aplicações no mundo dos negócios, um assunto da maior 

relevância. Dentro do contexto econômico dos países do primeiro mundo, a 

tecnologia de informação tem sido considerada como uma das maiores 

responsáveis pelo sucesso das organizações. " 10 

Por outro lado, Scarbrough e Corbett destacam a singularidade desta tecnologia : 

" Embora a tecnologia de informação seja uma dentre muitas tecnologias que 

examinaremos, sua larga aplicação desde o início da década de 80, serviu 

para desafiar tanto o conhecimento prático como o teórico sobre tecnologia ",11 

Compreendendo, de uma forma genérica, o conjunto formado pelos computadores 

( hardware e software ) e as telecomunicações, esta tecnologia vem se desenvolvendo com 

grande rapidez, facilitando, viabilizando novas formas de organização e de negócios. A 

velocidade de seu desenvolvimento é tal que as constantes inovações logo se tornam 

obsoletas. 12 

lO 
YONG, Chu Sbao. Tecnologia de infonnação. Revista de Administra~io de Empresas. São Paulo, 

FGV,32(1), jan.lmar. 1992, p.78. 
II SCARBROUGH, Harry & CORBETI, J. Martin. Technology and OrganizatiODS: power, meaning 
and designo London, Routledge, 1992, p.l. Tradução livre. 
12 Neste trabalho, optamos por não traduzir os tennos hardware e software, dado O seu largo emprego na 
literatura especializada e em outros contextos. No entanto, posteriormente, especificaremos com mais detalhe o 
colliunto de elementos da tecnologia a que se referem. 
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A utilização da tecnologia de informação altera a forma como o trabalho é realizado, 

dada a sua capacidade de substituir as atividades humanas, tanto fisicas ( voltadas para 

produtos e materiais ), como mentais ( voltadas para o processamento de informação ), 

realizando-as mais rápido, com maior precisão, de forma mais confiável e a um custo cada vez 

menor. 

Esta tecnologia afeta as organizações de diferentes maneiras e intensidades. Novas 

atividades surgem, enquanto outras são eliminadas. Novos conhecimentos são requeridos. O 

trabalho individual e em grupo é transformado. Muda o relacionamento entre as organizações 

e entre estas e seus clientes. 

A maior capacidade de integração e interconexão, possibilitada pelo desenvolvimento 

das telecomunicações, reduz o custo da coordenação, permitindo, por exemplo, dispersar a 

produção por vários locais separados geograficamente, onde as condições sejam mais 

atraentes. O que antes era isolado, centralizado, passa agora a ser integrado, descentralizado. 

A organização ampliada se toma virtual. 

Praticamente nenhuma das principais dimensões organizacionais, estrutura, seres 

humanos, tarefa, cultura, entre outras, escapa de sua influência. Para cada nova técnica ou 

estratégia organizacional, a tecnologia de informação oferece uma alternativa de apoio. Dada 

a extensa gama de possibilidades para o seu uso, a tecnologia de informação penetra nas 

organizações e em nossas vidas, seja através dos computadores pessoais, ou dos grandes 

sistemas bancários, ou mesmo embutida em carros e aparelhos de uso cotidiano. 
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----------------------- -- -- - -

É neste contexto que se oferecem as oportunidades para o uso da tecnologia de 

informação, para a exploração de sua capacidade de aquisição, processamento, transmissão e 

disponibilização de informações. Melhoram o conteúdo da informação, sua clareza e precisão, 

os mecanismos de armazenamento e acesso e, consequentemente, os sistemas de informação. 

Adiciona-se, enfim, valor à informação. 

Tecnologia e organização passam a coexistir, de forma interdependente, num 

relacionamento complexo e profundo, cujas características mudam conforme a evolução de 

ambas, da tecnologia e da organização, que passam de um isolamento a uma relação de 

complementariedade. 

No entanto, apesar do rápido avanço da tecnologia de informação e de sua utilização 

generalizada, não são evidentes os prometidos, e esperados, ganhos ( como os de 

produtividade e rentabilidade ).13 Observa-se mesmo uma certa frustração, uma insatisfação 

das organizações, uma aparente incapacidade de utilizar a tecnologia de forma a alcançar os 

objetivos pré-estabelecidos. Incapacidade da tecnologia ou dos que a utilizam é uma questão 

que se coloca. 

Segundo Fripp : 

"contrariamente a muitas afirmações alguns estudos recentes mostram que o 

investimento em tecnologia de informação não é uma garantia de sucesso, na 

verdade, o investimento mal feito nesta tecnologia pode causar mais mal do que 

bem. 14 

13 DA VENPORT, Thomas. Reengenharia de processos. Rio de Janeiro, Campus, 1995, p. 48-50. 
FR1PP, John. Examples and implications of strategic information systems. In: SUTHERLAND, 

Ewin & MORIEUX, Yves (eds.). Business strategy and information techoology. USA, Routledge, 1991, 
p. 113. Tradução livre. 

14 
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Por outro lado, o enorme potencial da tecnologia é muitas vezes mal aproveitado, 

como afirma Ward : 

"muitas pessoas cujo trabalho diário poderia ter sido facilitado por sistemas 

feitos sob medida para suas necessidades têm sido, ao contrário, contempladas 

com sistemas inadequados que tomam seu trabalho mais difícil. ,,15 

Algumas perspectivas de natureza reducionista superestimam o poder da tecnologia, 

privilegiando aspectos racionais e técnicos, lhe atribuindo a capacidade e a responsabilidade 

de, sozinha, levar aos resultados desejados. Outros elementos que interagem com a tecnologia, 

como os seres humanos, são colocados em segundo plano. 

Para Walton, tal situação pode ser creditada à complexidade associada à 

implementação da tecnologia e a um comportamento comum entre os administradores que 

reconhecem a interdependência entre a organização e a tecnologia de informação, mas pouco 

fazem para compreender tal interdependência, e para prever e administrar os efeitos 

associados. 16 

Por outro lado, Davenport destaca que a tecnologia de informação é ao mesmo tempo 

extremamente importante, mas pouco compreendida por muitos administradores. 17 

15 WARD, Paul. Desenvolvimento de sistemas sem complicaçlo. Rio de Janeiro, LTC, 1987. prefácio. 
O autor apresenta técnicas para a especificação de sistemas de informação baseados em tecnologia de 
informação. 
16 WALTON, Richard E. Tecnologia de informaçio. São Paulo, Atlas, 1994, p. 10. 
17 DA VENPORT, Reengenharia de Processos. p. 43. Davenport considera que a tecnologia de 
informação é um habilitador fundamental da mudança dos processos organizacionais, não se constituindo num 
mero substituto destes, mas sim em uma importante ferramenta capacitadora. 
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Um dos elementos organizacionais de destaque neste contexto são os recursos 

humanos. Socorro considera que estes "constituem o recurso estratégico por excelência, 

porquanto de seu desempenho depende em grande parte o desempenho organizacional".18 

Segundo Morton : "uma causa chave da falta de impacto da tecnologia de informação 

na melhoria da performance econômica das organizações é a falta de desejo e de iniciativa 

destas em investir pesadamente e logo que possível em seus recursos humanos". 19 

De forma semelhante, Lucena destaca que "quanto mais a empresa depende de 

tecnologia avançada, tanto mais ela estará exposta às pressões externas e internas e terá que 

abrir espaço para a modernização de suas políticas e práticas de administração de pessoal. ,,20 

Sobre o setor de manufatura, afirma Osterman : 

"as politicas de recursos humanos são críticas para alcançar altos níveis de 

produtividade e qualidade na manufatura. Alta tecnologia, sozinha, na 

ausência de um conjunto correspondente de investimentos em recursos 

humanos, não parece capaz de alcançar resultados comparáveis", 21 

18 SOCORRO, Maria do. Gestão organizacional estratégica : a questão dos recursos humanos e do 
desenvolvimento gerencial. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, FGV, 29(1), jan. / mar. 1995, 

f!i 71. 
MORTON, Micbael S. ( ed.). lbe corporation oI the 1990's: information tecbnology and 

organizational change. New York, Oxford University Press, 1991, p. 21. Tradução livre. 
20 LUCENA, Maria Diva da Salete. Planejamento de recursos humanos. São Paulo, Atlas, 1991. p. 
26. 
21 OSTERMAN, Paul. Impact ofinformation technology onjobs and skills. In: MORTON,op. cit., p. 
226. Tradução livre. 

20 



Neste ponto, cabe uma pnrnelra análise dos aspectos até aqui apresentados, 

associados à informação, à tecnologia de informação e à organização na atualidade, que 

permite algumas constatações : 

• a organização enfrenta inúmeros desafios para competir e sobreviver em um ambiente em 

constante mudança; 

• as atividades da organização adquirem crescente complexidade; 

• a informação tem grande importância para as organizações e países; 

• a tecnologia dirigida à informação, ou tecnologia de informação, avança com grande rapidez 

e oferece inúmeras possibilidades de uso, afetando as organizações de diferentes maneiras e 

intensidades; 

• apesar da potencialidade da tecnologia de informação e dos investimentos das organizações 

em sua utilização, constatam-se resultados aquém do esperado, e mesmo, em alguns casos, 

negativos; 

• a tecnologia de informação é pouco compreendida pelos administradores, que reconhecem as 

dificuldades associadas ao seu uso, mas pouco fazem para tratá-las; 

• existe uma tendência de supervalorizar o papel da tecnologia de informação, como se esta 

sozinha pudesse produzir os resultados desejados; 

• os recursos humanos humanos têm importante papel nas organizações, em particular quando 

da utilização de tecnologia avançada ( como responsáveis pela sua concepção, construção e 

implementação ).22 

22 Holtzblat e Beyer consideram que "uma ferramenta é somente tão boa quanto as pessoas e a empresa 
que a utilizam". In: HOLTZBLAT, Karen & BEYER, Hugh R. Requirements gathering: the human factor. 
CommunicatioDs of tbe ACM. voI. 38, n. 5., May 1995, p. 31. Tradução livre. 
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- - - --~~--~~~~--~~-

Diante disto, estabelecemos um primeiro objetivo deste trabalho : 

apresentar e analisar os diversos aspectos associados à utilização da 

tecnologia de informação nas organizações e, em particular, no que diz 

respeito a seus recursos humanos, considerando a tecnologia como uma 

ferramenta capacitadora de grande importdncia, mas que não pode produzir 

sozinha os resultados desejados. 

Estabelecido este objetivo, coloca-se de imediato uma dificuldade, associada à 

compreensão da tecnologia de informação, da organização e de seus recursos humanos, e 

ainda do relacionamento entre estes três elementos. Cada um destes, mesmo se tratado 

isoladamente, apresenta um considerável grau de complexidade : 

• a tecnologiª de informação pela sua singularidade ( em relação às demais tecnologias) e pela 

rapidez de seu avanço, que acarreta constantes mudanças em suas características; 

• a organização, reunião de elementos como tecnologia e recursos humanos, e muitos outros, 

cuja administração é cada vez mais complexa~ 

• os recursos humanos, que, se constituem em um 'fenômeno multidimensional, sujeito às 

influências de uma enormidade de variáveis".23 

Inúmeras áreas do conhecimento tratam destes elementos, isoladamente ou em 

conjunto, sob as mais diversas perspectivas, enfatizando ( e mesmo ignorando ) determinados 

aspectos conforme o seu interesse. Da tecnologia de informação, tratam principalmente a 

Informática e a Engenharia (basicamente no que diz respeito ao seu projeto e construção ). 

23 THOMPSON, James D. Dinimica Organizacional. São Paulo, McGraw Hill, 1976, p. 125. 
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A organização, por sua vez, é objeto de estudo, em especial, da Administração. Já dos 

recursos humanos tratam a Psicologia e a Sociologia, e a própria Administração, dentre 

inúmeras outras. Existe ainda uma outra área do conhecimento, a Ciência da Informação, que 

tem como foco, mais especificamente, a informação. 

Tendo em vista a imposssibilidade de conhecer em profundidade cada uma destas 

áreas, para, a partir daí, compreender melhor os três elementos que são o foco de nosso 

trabalho, faz-se necessária a determinação de um conjunto de aspectos limitado, compatível 

com a abrangência de um estudo desta natureza ( uma dissertação de mestrado ), mas 

suficiente para atingir o objetivo definido. 

Isto, por si só, nos coloca diante de um grande desafio. Em se tratando de uma 

pesquisa bibliográfica, o primeiro passo é a seleção do material a ser consultado. Como 

fazê-lo então ? Uma vez que nosso trabalho se situa no âmbito da Administração, pelas 

publicações desta área iniciamos a pesquisa. 

Em primeiro lugar, procuramos uma maior compreensão da organização. Para tanto, 

foi utilizado material ligado à Teoria das Organizações, e particularmente o trabalho de 

Beatriz Wahrlich "Uma análise das teorias de organização". A partir deste trabalho, 

identificamos alguns pontos de contato dos demais elementos ( tecnologia de informação e 

recursos humanos) com a organização. 24 

24 WAHRLICH, Beatriz. Uma análise das teorias de organizaçlo. 5. ed., Rio de Janeiro, FGV, 1986. 
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-------~----------~ 

Para uma compreensão mais aprofundada, selecionamos algumas obras clássicas, 

associadas às diferentes abordagens apresentadas por Wahrlich, e que identificamos como de 

nosso maior interesse : 

• a teoria clássica de organização, e mais especificamente a Administração Científica, de 

Frederick Taylor~ 

• a teoria comportamentalista, apresentada nas obras de Herbert Simon, "Comportamento 

administrativo"25, e deste com James March, "Teoria das organizações"~26 

• a teoria geral de sistemas aplicada à organização ( ou visão sistêmica da organização ). 

Em particular sobre a visão sistêmica, centramos nossa atenção em alguns trabalhos 

de destaque: de Daniel Katz e Robert Kahn27
, de James Thompson28, e de Peter M. 

Blau e Richard W. Scott29. Para uma melhor compreensão dos processos de estruturação da 

organização e de sua gerência, em particular, utilizamos dois trabalhos de Henry Mintzberg 

que tratam destes temas.30 

Especificamente sobre a gerência das organizações foi consultada uma publicação mais 

recente, de autoria de Paulo Roberto Motta, denominada "Gestão contemporânea: a ciência e 

a arte de ser dirigente", onde são apresentadas e discutidas de uma forma abrangente diversas 

questões ligadas ao tema ( como processo decisório, estrutura, estratégia, poder e motivação, 

entre outros). 31 

25 

26 

1979. 
27 

28 
29 

30 

SIMON, Herbert A. Comportamento administrativo. Rio de Janeiro, FGV, 1965. 
MARCH, James G. & SIMON, Herbert A. Teoria das organizaçoo.. 4.a ed., Rio de Janeiro, FGV, 

KATZ, Daniel & KAHN, Robert. Psicologia social das organizaç6es. São Paulo, Atlas, 1970. 
THOMPSON, op. cit., passim. 
BLAU, Peter M. & SCOTT, Richard W. Organizaç3es formais. 1.a ed., São Paulo, Atlas, 1970. 
MINTZBERG, Henry. The structuring of organizations. New Jersey, Prentice Hall, 1979. e The 

nature of managerial work. New Jersey, Prentice Hall, 1980. 
31 MOTTA, Paulo Roberto. Gestlo contemporinea: a ciência e a arte de ser dirigente. S.a ed., Rio 
de Janeiro, Record, 1991. 

24 



Este conjunto de trabalhos forneceu as bases teóricas para a compreensão do 

interrelacionamento entre os elementos foco de nosso estudo. No entanto, no que diz respeito 

à tecnologia de infonnação, e à informação em particular, ainda restava um enonne espaço 

vazio a preencher. 

Para preencher a lacuna ligada à compreensão dos aspectos mais específicos da 

infonnação, foram consultados alguns trabalhos na área de Ciência da Infonnação e também 

outros relacionados ao processo de tomada de decisão nas organizações. Esta consulta teve 

por objetivo a apresentação, ainda que de uma maneira superficial, breve, das questões 

associadas ao que se usa denominar "informação". 

Feito isto, foi amplamente consultada a bibliografia disponível sobre a tecnologia de 

infonnação aplicada às organizações, procurando-se evitar aquelas obras de cunho 

eminentemente técnico ( centradas em aspectos específicos de hardware e software) ou que 

supervalorizassem o papel da tecnologia, o que constatamos ser muito frequente nas 

publicações da área. Com isto, pretendemos escapar do "fascínio tecnológico", da visão de 

que a tecnologia pode, por si SÓ, ser a solução. 

Para tanto, foram de extrema utilidade estudos desenvolvidos por pesquisadores 

ligados à Universidade de Harvard e ao MIT ( Massachussets Institute of Technology ), 

ambos nos EUA. 
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Especial atenção foi dada às obras de Shoshana Zuboff que discutem em profundidade 

as questões associadas ao uso da tecnologia de informação pelas organizações. Seu trabalho 

denominado "In the age of the smart machine : the future of work and power", realizado na 

década de 80 a partir de pesquisas de campo em organizações nos EUA, é dos mais 

completos e citados na área de tecnologia de informação aplicada à organização.32 

Além da obra de Zuboff, dois outros trabalhos foram de especial importância. O 

primeiro deles, de cunho analítico, tem como autores Harry Scarbrough e J. Martin Corbett, 

onde se expõem questões relacionadas à tecnologia, com ênfase em aspectos como poder, 

significado e projeto.33 

O outro trabalho é um relatório de pesquisa publicado pelo MIT, de autoria de Wanda 

Orlikowski, onde se apresenta um modelo para descrever a tecnologia, em que seu conceito é 

reconstruído à luz de seu relacionamento com a organização e mais particularmente com o que 

a autora denomina de "agentes humanos".34 

Como Orlikowski, o conceito de tecnologia escolhido por nós, restringe seu escopo 

aos artefatos materiais, mais especificamente, as máquinas eletrônicas ( configurações de 

hardware e software). Além disso, as perspectivas de Orlikowski e também de Scarbrough e 

Corbett destacam inúmeras questões ligadas ao uso e à concepção (ou projeto) da 

tecnologia, o que nos levou a tratar em maior detalhe estas duas etapas. 

32 ZUBOFF, Shoshana. In the age 01 the smart machine : tbe future 01 work and power. USA, Basic 
Books, 1986. 
33 SCARBROUGH & CORBETI, op. cit., passim. 
34 ORLIKOWSKI, Wanda. The duality of technologies : rethinking the concept of technology in 
organizations. CISR WP No. 219. Sloan WP No. 3141-91. Center for Information Systems Research. Sloan 
Schools ofManagement. Massachussets Institute ofTechnology. Boston, January, 1991. 
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No que diz respeito ao conteúdo e organização propriamente dita deste trabalho, 

optamos por utilizar uma abordagem que trata em separado os três elementos de destaque, 

para em seguida estabelecer seus relacionamentos. Procuramos com isto, facilitar a 

compreensão dos diversos aspectos envolvidos, reduzindo assim a complexidade do 

problema. 

Primeiramente, no Capítulo 1, tratamos das principais abordagens da Teoria das 

Organizações. Aspectos da teoria clássica, da Escola das Relações Humanas, da teoria 

comportamentalista e da teoria geral de sistemas aplicada à organização, são apresentados, 

procurando-se destacar, em cada caso, o tratamento dispensado à tecnologia, à informação e 

aos recursos humanos no contexto organizacional. 

Em seguida, no Capítulo 2, tratamos das questões mais específicas ligadas à 

informação. Esta se revela então um elemento de natureza abstrata, passível de inúmeras 

definições e tratamentos, mas apresentando também uma face objetiva, tangível, que pode ser 

transportada, processada, armazenada, trocada como se fosse uma mercadoria. 

O papel da informação na organização é discutido mais detalhadamente no Capítulo 3. 

Neste, estabelecem-se, em primeiro lugar, as ligações da informação com outros elementos, 

que são denominados "agentes de informação" : os seres humanos e a tecnologia de 

informação. Feito isto, trata-se da utilização da informação pela gerência da organização e dos 

sistemas de informação. 
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No Capítulo 4, as questões associadas à tecnologia em geral e a seu relacionamento 

com a organização em particular, são discutidas, apresentando-se diversos conceitos para a 

tecnologia, de natureza mais restrita ou mais ampla. O exame do material consultado nos 

revelou ser também a tecnologia, em geral, um conceito cercado de controvérsias e que 

evoluiu com o tempo. Desta forma, optou-se por procurar uma melhor compreensão de suas 

características e do seu relacionamento com as organizações. 

Dentre as diversas abordagens encontrados, especial destaque é dado àquela 

apresentada por Orlikowski que aponta dois aspectos do conceito de tecnologia : escopo ( o 

que a tecnologia abrange ) e o seu papel ( como é definida a relação da tecnologia com a 

organização V5 Tendo por base os resultados de pesquisas de campo, discute-se com maior 

detalhe as perspectivas teóricas para o relacionamento entre a tecnologia e a organização. 

Feito isto, passamos a tratar em maior detalhe, no Capítulo 5, a tecnologia de 

informação, suas características e evolução, desde que o termo foi cunhado por Leavitt e 

Whisler, em 1958, para descrever uma tecnologia nova à época, para a qual se previa um 

avanço rápido e uma grande influência na forma de gerenciamento das organizações. 36 

Os componentes da tecnologia e suas principais oportunidades de uso na organização 

são então apresentados. As peculiaridades desta tecnologia em relação às demais e seu 

potencial de provocar mudanças levam a tecnologia de informação a um estágio em que se 

observa sua penetração extensa na organização, onde se constitui em habilitador fundamental 

das estratégias de negócio, propiciando o que se denomina vantagem competitiva. 

35 ORLIKOWSKI, op. cit., passim. 
36 LEAVITI', Harold 1. & WHISLER, Thomas L. Management in the 1980's. Harvard Business 
Review. voI. 36, n.6, NovemberlDecember 1958, p.41-48. 
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No Capítulo 6, é apresentada em maior detalhe a atividade de projeto, ou concepção, 

da tecnologia de informação, em particular no que diz respeito à absorção e à formalização de 

conhecimentos que acontecem nesta etapa, onde se planejam resultados e efeitos. 

Em seguida, no Capítulo 7, são apresentados os principais efeitos da utilização da 

tecnologia de informação na organização, tomando por base as pesquisas existentes, com 

destaque para aquela realizada por Zuboff. Observa-se que as características particulares da 

tecnologia de informação determinam um conjunto de efeitos que não são comuns a outras 

formas de tecnologia. 

Dentre as características particulares destacam-se a maior integração entre funções e 

interdependência entre atividades, a maior velocidade e tempos de resposta menores, e o 

maior custo associado a falhas e interrupções eventuais e ainda a sua grande flexibilidade. 

Esta característica em particular, possibilita que a tecnologia se tome uma ferramenta de uso 

geral. 

No Capítulo 8, a necessidade de integração, de um desenvolvimento conjunto da 

tecnologia e da organização é apontada. À luz desta necessidade, destaca-se o modelo para o 

processo de implementação proposto por Walton, que abrange desde a sua concepção até a 

utilização efetiva, onde se destaca o papel dos seres humanos. 37 

37 WALTON,op. cit., passim. 
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Esta visão de destaque para o ser humano não é particular de Walton, sendo também 

defendida por outros autores como Zuboff, que em particular propõe o que denomina 

"estratégia informatizante", centrada na informação e no desenvolvimento de qualificação das 

pessoas para tratá-la. 38 

Por fim, no Capítulo 9, o material apresentado nos capítulos anteriores é analisado, 

lançando-se as bases de um novo modelo para o tratamento conjunto da tecnologia e da 

organização, numa extensão da proposta de Orlikowski, descrita no Capítulo 4.39 

38 

39 
ZUBOFF, In the age of the smart machine : the future of work and power, passim. 
ORLIKOWSKI, op. cil., passim. 
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PARTE] 

ORGANIZAÇÃO, INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E RECURSOS 
HUMANOS 

A idéia de organização traz implícita uma visão de ordenação, de estruturação, de 

arranjo. Por outro lado, o vocábulo tem origem do grego organon, que significa instrumento, 

o que atribui à organização um caráter de utilidade, de orientação a determinados objetivos. 

o caráter instrumental e mecanicista da organização, na visão de Morgan, já se 

evidenciava nas primeiras formas de organização conhecidas, como aquelas usadas para 

construir pirâmides, igrejas e exércitos. Com a introdução das máquinas nas atividades 

produtivas, ocorrida no século XVIII quando da Revolução Industrial, surge uma visão de 

organização concebida e operando como uma máquina, de forma mecânica. 

Desta forma, a organização é tratada como um conjunto formal, rígido, bem definido, 

de partes interdependentes, sujeito a regras e controles de forma a produzir um resultado. 

Como das máquinas, se esperava da organização um comportamento rotinizado, preCISO, 

confiável, previsível, eficiente e racional.4O 

As máquinas ( primeiramente a vapor e depois movidas à energia elétrica ), substituem 

o trabalho humano até então artesanal, onde trabalhadores altamente especializados utilizavam 

ferramentas, transformando materiais como ferro ou madeira, para produzir um número 

limitado e mesmo personalizado de produtos, a um alto custo. 

40 Esta é a abordagem apresentada por Morgan. In : MORGAN, Gareth. Images 01 organizatioas. 
Calüornia, Sage Publications Inc., 1986, p. 20-3. A análise das organizações efetuada por Morgan se baseia 
no que denomina "metáforas", onde a organização é descrita à imagem de determinados elementos : as 
máquinas, os sistemas biológicos, os cérebros, os sistemas políticos, as prisões, os fluxos e transformações e, 
finalmente, os instrumentos de dominação. 
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Em uma alusão aos efeitos provocados pela substituição de ferramentas por máquinas, 

Pizza Junior faz, primeiramente, uma distinção entre ambas : a ferramenta é como que uma 

extensão das mãos, criada para auxiliá-las, exigindo habilidade e um minimo de adestramento 

para o seu uso. A máquina, por outro lado, enquanto substitutivo do trabalho humano, quer 

fisico ou mental, "projeta o trabalho humano e dele se serve", mediando-o, interpondo-se entre 

o trabalhador e o produto, impondo padrões, ritmos e regras. 41 

Passa-se então a buscar formas de organização adaptadas ao modelo da máquina, e 

mais, que se comportem como elas. Surge o que se denomina teoria clássica de organização, 

onde se destacam a Administração Científica ou Taylorismo ( de Frederick Taylor ), os 

trabalhos de Gulick e Urwick e a Burocracia de Max Weber.42 

Katz e Kahn denominam estas três abordagens de organização como "Teorias da 

Máquina", onde a organização, apesar de constituída por pessoas, é tratada como uma 

máquina, um aparelho mecânico construído a partir de especificações para cumprir um 

objetivo, que se comporta de maneira uniforme e previsível, onde se conhecem as relações de 

causa e efeito.43 

41 PIZZA JUNIOR, Wilson. Máquinas e mecanismos. Revista de Administraçlo PUblica. Rio de 
Janeiro, FGV, 19(2), abr./jun. 1985, p. 99. 
42 Dependendo do autor, este grupo de abordagens recebe diferentes designações, e pode também 
englobar outros trabalhos, como os de Henri Fayol e de F. W. Mooney ( como o faz MORGAN, op. cit., p. 
25). Em nosso trabalho, optamos por designar estas abordagens, de forma genérica, por teoria clássica de 
organização, dando ênfase a seus principais aspectos comuns. 
43 KATZ & KAHN, op. cit., p. 91. O termo foi apresentado pela primeira vez, segundo os autores, em 
Worthy 1. C. Factors influencing employee morale. Han'ard BusiDess Review, 28, 61-73, 1950. 
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De forma semelhante, Mintzberg se refere genericamente às organizações com 

estruturas bem ajustadas e integradas, caracterizadas por trabalho rotinizado, simples e 

repetitivo, com uma rígida divisão do trabalho, sujeito a regras e controles também rígidos, 

como machine bureaucracies.44 

March e Simon, por outro lado, consideram que a Burocracia, sob muitos aspectos 

importantes, chega mesmo a ultrapassar o modelo da máquina, usado mais especificamente 

como instrumento de controle para evitar comportamentos indesejados. Neste caso, os 

processos de controle dos membros da organização definidos neste modelo produzem 

resultados previstos, mas também uma série de consequências imprevistas. Tais 

consequências, por sua vez, recrudescem a tendência para a aplicação de mais controle.45 

Na teoria clássica, o enfoque que prevalece é de natureza prescritiva, normativa, 

baseado no critério da eficiência econômica. O pressuposto básico utilizado é a existência de 

uma melhor maneira de realizar o trabalho, sendo o problema principal, a distribuição de 

tarefas e o seu controle na busca deste ideal. 

A organização, nesta concepção, se restringe a determinadas dimensões formais, 

concentrando-se em fatores como especialização, distribuição de poder e autoridade e também 

de responsabilidade, utilizadas para garantir comportamento humano uniforme e previsível. O 

organismo humano é tratado com uma simples máquina, como destacam March e Simon, 

subestimando-se inúmeras dimensões do comportamento humano.46 

44 MINTZBERG, The structuring of organizatioDS. São apontadas como caracteristicas da máquina, 
quando usada conforme os objetivos para os quais foi projetada : precisão, confiabilidade, facilidade de 
controle e eficiência. p. 326-33 . 
45 MARCH & SIMON, op. cit., p. 64-65. Os autores se referem aos trabalhos de Weber e de seus 
seguidores. 
46 MARCH & SIMON, op. cit., p. 44. 
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A extensão da influência e a penetração da visão mecanicista ( ou da máquina ) é tal 

que passa-se a adotá-la também para as pessoas e a sociedade. Segundo Morgan, "o 

pensamento mecanicista molda a nossa própria maneira de pensar as organizações, quando as 

imaginamos como sistemas ordenados de relações, com partes claramente definidas, das quais 

se espera comportamento previsível". Tais princípios, como destaca Morgan, "fornecem a 

base para a definição do trabalho na primeira metade do século XX e em muitas situações 

prevalecem até hoje". 47 

Cabe ressaltar que, apesar das inúmeras críticas encontradas e da restrição ao seu 

campo de aplicação, a teoria clássica tem como atrativo a sua fácil aplicabilidade, o que leva 

Kast e Rosensweig a considerar que muitas das suas idéias e concepções são úteis para uma 

primeira abordagem da matéria, no caso a Teoria das Organizações, não dispensando porém, 

uma avaliação crítica, mas também não sendo alvo de mera rejeição.48 

Sendo assim, iniciaremos nossa apresentação pela teoria clássica. Feito isto, trataremos 

das principais abordagens surgidas posteriormente, procurando destacar, em cada uma delas, o 

tratamento dado à tecnologia, à informação e aos recursos humanos na organização. 

47 MORGAN, op. cit., p. 22-31. 
48 KAST, F. E. & ROSENSWEIG, J. Organization and management - a systems approach. New York, 
McGraw Hill, 1970, p. 120-37. apud WAHRLICH, op. cit., p. 143. 
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CAPíTULO 1 
A TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES 

'~ vida é simplesmente muito complicada para regularmos todas as coisas. " 
( Henry Mintzberg ) 

1.1 A teoria clássica das organizações 

A teoria clássica das organizações tem como problema genérico, segundo March e 

Simon : dado que uma organização possui determinado objetivo, é possível indentificar as 

tarefas unitárias necessárias à realização desse objetivo.49 

Identificadas estas tarefas ( diretamente ligadas à produção e auxiliares, como 

coordenação e supervisão ), o problema consiste em distribuí-las de forma eficiente, 

agrupá-las em funções individuais ( pela divisão do trabalho, especialização ), agrupar essas 

em unidades administrativas e daí em unidades maiores, até estabelecer as unidades, ou 

departamentos, de cúpula. 

Taylor, em particular, se preocupava mais com as atividades básicas envolvidas na 

produção, numa abordagem onde prevalece o ponto de vista do engenheiro, onde se supõe 

que existe uma melhor maneira de realizar a tarefa que, ao ser descoberta, permitirá a 

maximização da eficiência, segundo o critério do mínimo meio econômico. 50 

Neste caso, o homem é considerado um ser racional que ao tomar decisões conhece 

todos os cursos de ação disponíveis, bem como as consequências da opção por qualquer um 

deles, podendo, desta forma, escolher a melhor alternativa e maximizar o resultado da decisão. 

49 MARCH & SIMON, op. cit., p. 45. 
50 Por outro lado, o agrupamento das atividades e sua coordenação eram as preocupações principais de 
Gulick e Urwick. Tal agrupamento utilizava critérios de semelhança de processos, de propósitos, de 
proximidade fisica, de clientela. 
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Trata-se, basicamente, de atividades repetitivas, que podem ser subdivididas em partes 

repetidas ciclicamente e que não exigem qualificação significativa para sua execução. Estas 

atividades são então descritas detalhadamente e submetidas a padrões e controles rígidos para 

garantir a sua operação eficiente. Nesta visão, uma atividade é tão mais eficiente quanto 

menor for o tempo, o material, o espaço, o pensamento e o esforço fisico para conduzi-la. 

o comportamento humano é encarado como uma sequência de atividades fisicas 

altamente regularizadas. Desta forma, o objetivo é o emprego do organismo humano, 

inerentemente ineficiente, da melhor forma possível no processo de produção, tratando-o 

como um mero adjunto da máquina. 

À luz deste modelo "organizar eficientemente é definir a capacidade fisiológica do 

organismo humano e programar as atividades de modo a obter integral utilização desta 

capacidade" . 51 

A motivação principal do homem, nesta visão, é o lucro, reduzindo-se os valores 

humanos aos econômicos ("homem econômico"). Desta forma, paga-se mais a quem produz 

mais. Aspectos como interação social, interesses, conflitos e atitudes associados ao 

comportamento humano, não são considerados importantes, assim como também não o é a 

influência do ambiente externo. 52 

51 MARCH& SIMON, op. cit., p. 31-77. 
52 PRESTES MOTI A. Fernando C. Teoria geral da administraçio : uma iDtroduçio. São Paulo, 
Pioneira Editora, 1975, p. 3-8. 
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Resumidamente, o Taylorismo tem como princípios de destaque: 

• deslocamento da responsabilidade da organização do trabalho para o gerente ( constituindo 

uma separação entre concepção e execução, entre o "pensar" e o "fazer" ). Com isto, o 

trabalho mental é retirado da oficina e concentrado na unidade de planejamento ou projeto. 

• uso de métodos científicos, baseados em estudos de tempos e movimentos, para determinar 

a forma mais eficiente de realizar a tarefa, tomando-a fragmentada, repetitiva~ 

• seleção e treinamento da melhor pessoa para o melhor trabalho; 

• monitoração e controle rígidos do trabalho para garantir o cumprimento dos procedimentos 

padronizados, que levam ao alcance dos objetivos. 

Uma extensão - ou porque não dizer, aperfeiçoamento desta abordagem - é a 

produção em massa, iniciada no Fordismo ( em alusão ao modelo de organização concebido 

por Henry Ford para a produção em massa na indústria automobilística ). Neste esquema de 

produção utilizam-se trabalhadores qualificados para projetar produtos padronizados que 

serão produzidos em grandes volumes por outros trabalhadores, através de uma linha de 

montagem altamente mecanizada. 54 

Womack, Iones e Roos destacam que a chave para a produção em massa não é a linha 

de produção contínua, mas sim a intercambiabilidade das partes e a simplicidade do processo 

de compô-las para formar o produto final. Esta característica foi aperfeiçoada por Ford, pela 

exacerbação da divisão do trabalho, a tal extremo que o próprio trabalhador se tomou 

intercambiável. Este tipo de organização da produção facilitou o treinamento do operador e 

estabeleceu de forma mais rígida o seu ritmo de trabalho. 

Para uma análise conjunta do Taylorismo e do Fordismo, ver SCARBROUGH & CORBETT, op. cit., 
p.32-8. 
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A semelhança com o funcionamento de uma máquina era tal que: "( ... ) inúmeros 

visitantes da fábrica de Ford em Highland Park tinham a impressão de que se tratava realmente 

de uma única grande máquina onde cada etapa de produção estava estreitamente ligada à 

próxima".55 

Analisando a teoria clássica, Simon critica sua tentativa de imposição de princípios 

rígidos à administração - como o do aumento da especialização e a redução do alcance de 

controle para aumentar a eficiência - uma vez que tais princípios, como os provérbios, surgem 

aos pares : "para quase todo princípio pode-se encontrar outro princípio contraditório, 

igualmente plausível e aceitável". 56 

March e Simon apresentam, de fonna resumida, algumas das limitações básicas 

encontradas na teoria clássica : 57 

• os pressupostos em matéria de motivação são incompletos, inexatos~ 

• há pouco reconhecimento do papel desempenhado pelos conflitos de interesse~ 

• pouca atenção é dada às restrições a que está sujeito o ser humano em virtude de suas 

limitações como complexo sistema de processamento de infonnação; 

• há pouca atenção ao papel da cognição na identificação e classificação das tarefas e nas 

decisões; 

• o ambiente é considerado como um sistema de estímulos bem definidos, previsíveis, que 

provoca respostas também definidas, previsíveis. 

55 WOMACK, James, JONES, Daniel T. & ROOS, Daniel. The machine tbat changed the world. 
New York, MacMillan Publishing Company, 1990, p.37. 
56 SIMON.op. cit., p. 23-43. 
57 C MAR H & SIMON, op. cit., p. 59-60. 
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Em particular, March e Simon destacam que os estímulos que atuam sobre o indivíduo 

podem conter elementos não cogitados pela hierarquia da organização. Além disso, o 

indivíduo pode reagir ao estímulo de forma imprevista ao identificar nele um conteúdo não 

previsto ( como o tom das palavras, por exemplo ), ou pode ainda tomar um estímulo por 

outro. 58 

A abordagem mecanicista leva a organização a ter uma grande dificuldade de 

adaptação a mudanças, uma vez que as atividades são projetadas baseadas em pressupostos de 

previsibilidade, de uniformidade, de busca de eficiência, como o são as máquinas. 

Neste caso, os procedimentos e canais de comunicação padronizados não estão, com 

frequência, preparados para tratar e lidar com a mudança e com a incerteza associada. A 

informação confinada a estes canais demora a atingir os pontos de decisão, além de ficar mais 

sujeita a erros ( como os resultantes do processo de filtragem ) e distorções pelo longo 

caminho percorrido através da hierarquia. Por outro lado, nota-se uma ênfase na informação 

de natureza quantitativa, agregada, que sozinha, se revela insuficiente para a tomada de 

decisão. 59 

Além disso, na medida em que a organização enfrenta um ambiente em contante 

mudança, não somente a eficiência, mas também a flexibilidade, a criatividade e a inovação, 

por exemplo, se tornam importantes ( como aliás, ocorre na atualidade ). 

58 

59 
MARCH & SIMON, op. cit., p. 62. 
MINTZBERG, The structuring of organizations. p. 342-4. 
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Em que pesem os ganhos de produtividade obtidos com a adoção desta abordagem 

pela organização, surgiram problemas com os seres humanos envolvidos. A organização 

tratada como um problema técnico, racional, subestima os aspectos humanos, "não 

reconhecendo que as tarefas realizadas são muitas vezes tão complexas, repletas de incertezas 

e dificeis que aquelas realizadas pelas máquinas".6O Ocorre então um conflito, aparentemente 

irreconciliável, entre as necessidades técnicas da máquina e as humanas, entre a eficiência 

exigida e a satisfação do indivíduo. 

De um modo geral, as consequências de se encarar as organizações como máquinas 

não são benéficas para o ser humano, como destaca Pizza Junior: "igualado à máquina, o 

indivíduo não possui mais nem mesmo o conhecimento que o levou a construí-la, aos seus 

princípios conceituais de apoio ". 61 

O trabalho mais repetitivo, com ritmo mecânico, é mais monótono, exige menos 

qualificação. Os trabalhadores se comportando como máquinas, sem contato com o produto 

final são levados à alienação e à falta de motivação, conduzindo um trabalho pobre de 

significado, onde não lhes é possibilitada qualquer iniciativa. 

Pensar, dirigir e estabelecer objetivos são encarados como atividades que não lhes 

pertencem. A eliminação da necessidade de pensar, da ação espontânea, levam à perda de 

qualificação, à despersonalização e à perda de controle sobre o trabalho, provocando 

resistência e alienação. 62 

60 

61 

62 

MORGAN, op. cit., p. 34. 
PIZZA JUNIOR, Máquinas e mecanismos. p. 117. 
CHERRINGTON,op. cit., p. 223-4. 
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A separação entre concepção e execução é particulannente criticada por Prestes 

Motta: 

"entre outras coisas, essa separação resultou no trabalho relativamente cego 

dos operários e de seus supervisores mais baixos, já que a prática sem idéia é 

cega por definição. É como se houvesse criado um grupo e um cérebro que 

agissem numa harmonia complexa, baseados num mecanismo de vigilância à 

distância. 1163 

No que diz respeito mais especificamente ao papel da informação, a visão mecanicista, 

com pouca ênfase no ser humano, toma secundárias as questões ligadas à comunicação, seja 

como uma necessidade intrínseca do ser humano ( na interação social), seja para a 

coordenação de atividades, por exemplo.64 

Neste ponto, vale destacar que Mintzberg, aponta problemas de coordenação na teoria 

clássica, na medida em que esta aumenta a carga de trabalho da gerência, exigindo também a 

sua divisão e especialização, baseadas em uma orientação funcional estreita, isolada do 

conjunto. Além disso, a estrutura rigida, repleta de barreiras formais, impede a comunicação 

informal, apontada como um dos mecanismos de coordenação possíveis, utilizado para tratar 

problemas que fogem à rotina ( através do que denomina de coordenação por ajuste 

mútuo). 65 

63 PRESTES MOTI A, Fernando C. Teoria das organizaç6es : evoluçlo e critica. São Paulo, Pioneira 
Editora, 1986, p.65. 
64 March e Simon apontam como uma característica peculiar desta abordagem a ausência, pelo menos 
em princípio, do que denominam "problema de coordenação" ( ou seja, da organização das atividades 
interdependentes ), tendo em vista que todo o conjunto de atividades é especificado previamente e se comporta 
como esperado. In: MARCH & SIMON, op. cit., p. 49. 
65 MINTZBERG, The structuring of organizations. p. 340-1. 
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A hipótese de previsibilidade, seja do ambiente, seja dos elementos envolvidos no 

trabalho, como as pessoas e as máquinas, torna, por consequência, desnecessário um 

tratamento mais profundo da incerteza. Cabe destacar que o ambiente estável encontrado à 

época como que estimula esta abordagem. 

Neste contexto, a informação e o conhecimento aparecem mais como um elemento a 

ser descoberto e registrado, apropriado de um grupo que o detém ( no caso, os operadores ) 

para subsidiar a concepção e o planejamento do trabalho e ainda o seu posterior controle e 

monitoração rígidos. Por outro lado, a máquina é encarada como um modelo ideal, a ser 

seguido pela organização e, mais especificamente, pelos seres humanos. 
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1.2 As organizações como sistemas sociais abertos 

1.2.1 A Escola das Relações Humanas e a teoria comportamentalista 

Os estudos da utilização da teoria clássica nas organizações mostram que tal teoria é 

insuficiente para tratar a realidade, revelando, entre outras, uma série de consequências 

adversas para os seres humanos. Se por um lado, a eliminação, ou não consideração, destes 

últimos em toda a sua complexidade, reduz também a complexidade da compreensão e 

concepção da organização, por outro se mostra excessivamente simplificadora e prejudicial 

aos seres humanos. 

Uma primeira oposição a esta teoria é sustentada pela Escola de Relações Humanas, 

baseada em estudos realizados por cientistas sociais, em uma fábrica de equipamentos de 

Hawthome, em 1927. 

Esta escola abordava principalmente a organização informal, o conjunto de relações 

sociais, não previstas em regras e regulamentos, que ocorrem em paralelo às relações formais 

como decorrência destas, ou não. Tratavam-se então de questões como cooperação e conflitos 

em grupos formais e informais, estes últimos surgidos das interações informais entre 

indivíduos. 

A Escola das Relações Humanas substituiu a visão do "homem econômico" pela do 

"homem social", onde o comportamento humano é condicionado pelo sistema social e pelas 

demandas de ordem biológica, não se reduzindo a esquemas simples e mecanicistas. Neste 

caso, considera-se que cada indivíduo, em que pesem as diferenças existentes, possui diversas 

necessidades, como as de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e auto-realização. 
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Posteriormente aos estudos de Hawthome, surgem trabalhos de Bamard, Smithburg e 

Thompson, Selznick, Redfield e muitos outros, onde não se tenta estabelecer princípios de 

organização, numa abordagem que não é prescritiva, mas sim descritiva ou explicativa. 66 

Para Simon, Smithburg e Thompson a organização é "um sistema planejado de esforço 

pessoal cooperativo no qual cada participante tem um papel definido a desempenhar e deveres 

e tarefas a executar". No entanto, os autores destacam que esta definição abrange somente 

uma parte da organização, aquela de natureza formal, planejada.67 

Tendo em vista que o quadro real de comportamento e de relações dos membros é 

complexo, rico em detalhes e incertezas, a organização pode se afastar do planejado 

inicialmente, constituindo então a organização informal. Esta surge logo que a organização 

formal começa a operar, constituindo o resultado da ação espontânea de seus membros, o 

impacto de suas personalidades sobre os papéis que lhes foram destinados. 

Sendo assim, não pode haver organização formal, ou estrutura formal, sem uma 

estrutura informal de natureza complementar e que pode até mesmo levar à redefinição da 

estrutura formal, uma vez que, como destaca Selznick : 

66 

"0 plano administrativo formal não pode nunca refletir adequada ou 

completamente a organização concreta a que se refere, pela razão óbvia de que 

nenhum plano abstrato pode, ou deve, se pretender eficiente, descrever 

exaustivamente uma totalidade empírica ".68 

WAHRLICH, op. cit., p. 49. 
SIMON, HeIbert, SMITIIBURG, D. e THOMPSON, V. Public administration. New York, K.nopf, 

1950, p.5. apud WAHRLICH, op. cit., p. 51. 
68 SELZNICK, P. Foundations of a theory of organization. American Sociological Review, fev. 1948, 

67 

p. 25. apud W AHRLICH, op. cit., p.52. 
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Barnard, em especial, atribui à organização informal funções de comunicação, 

manutenção da coesão através da regulamentação da vontade de servir e da estabilidade da 

autoridade objetiva e manutenção dos sentimentos de integridade pessoal, do respeito próprio 

e da livre escolha.69 

Posteriormente, a partir dos trabalhos de Herbert Simon e deste em parceria com 

James March, surge o que se denomina teoria comportamentalista ( ou comportamentalismo, 

ou behaviorismo ), onde temas como comunicação, tensão, conflitos e autoridade são 

comumente discutidos. 70 

De forma diferente da Escola de Relações Humanas, mais restrita a aspectos ligados à 

motivação e à satisfação do trabalhador, a teoria comportamentalista vai mais além, prestando 

especial atenção ao processo de tomada de decisão, de escolha entre alternativas de ação, 

onde não se conhecem todas as opções disponíveis e suas consequências. 

Uma das funções da organização é então situar seus membros em um ambiente de 

forma a condicionar suas decisões aos objetivos organizacionais, retirando destes a 

possibilidade de agir e decidir de forma totalmente independente. Para tanto, criam-se 

mecanismos que permitem a integração do comportamento do indivíduo com o restante da 

organização. 

(f) BARNARD, Chester. The functions ofthe executive. Massachussets, Harvard University Press, 1938, 
~. 122. apudWAHRLICH, op. cit., p. 53. 
o W AHRLICH, op. cit., p. 109. 
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Segundo Simon 

"as atividades de um grupo de pessoas tornam-se organizadas, unicamente na 

medida em que essas permitem que suas decisões e seu comportamento sejam 

influenciados pela participação na organização".l1 

Nesta perspectiva, a característica básica, inevitável, da atividade grupal organizada é 

a especialização, ou seja, a distribuição de tarefas horizontal - que se verifica entre o pessoal 

de linha - e vertical, entre este pessoal e a supervisão. A especialização fixa o âmbito e a 

natureza dos deveres associados a cada tarefa. Também se dividem as decisões, o que é mais 

complexo do que a divisão de tarefas. 72 

Em particular, a especialização vertical é necessária para que seja possível conduzir o 

esforço coletivo de uma forma harmônica, na busca dos objetivos. Para tanto, se estabelecem 

controles e mecanismos de coordenação, que podem ser de natureza processual ( quando 

estabelecem as linhas de autoridade e definem a esfera de atividade de cada membro da 

organização) ou substantiva ( quando especificam o conteúdo do trabalho ). 

Do ponto de vista do indivíduo, a coordenação envolve diversos elementos : a relação 

dos objetivos e suas finalidades intermediárias com as de outras partes da organização; a 

avaliação pelo indivíduo das alternativas disponíveis e a seu alcance e dos outros membros da 

organização e, finalmente, de suas expectativas quanto aos cursos de ação que os outros 

seguirão. 

11 

72 
SIMON, op. cit., p. 129. 
SIMON, op. cit., p. 25. 
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Neste contexto, o comportamento do indivíduo é considerado o instrumento de que se 

serve a organização para realizar seus propósitos. O critério da eficiência máxima é substituido 

pelo do desempenho satisfatório. O indivíduo ganha especial destaque, não mais sendo 

considerado como um elemento passivo. Sua atuação é, no entanto, limitada por diversos 

fatores, o que termina por afetar o nível de eficiência. Tais limites incluem aqueles 

decorrentes de sua capacidade para executar as tarefas ( como a destreza e a força fisica ) e os 

limites de sua capacidade de tomar decisões corretas ( como a rapidez de seus processos 

mentais e a sua capacidade de memória). 

O indivíduo é também limitado por seus valores e conceitos de finalidade que exercem 

influência na tomada de decisões. Além disso, é limitado pela extensão do conhecimento sobre 

as coisas relacionadas com o trabalho, tanto no que se refere ao conhecimento básico para a 

execução propriamente dita, quanto às informações requeridas para a tomada de decisão 

apropriada a cada situação. 

A função do conhecimento no processo decisório tem por objetivo a determinação 

antecipada das consequências, dos efeitos vinculados a cada uma das alternativas de 

comportamento disponíveis. Este conhecimento é, entretanto, incompleto e de natureza 

fragmentada. 

No processo de escolha do indivíduo o conhecimento das consequências é um fator de 

primeira ordem.73 Existe ainda, um segundo fator associado às preferências deste indivíduo 

por determinadas consequências, em detrimento de outras. 

73 SIMON,op. cit., p. 91. 
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o comportamento racional do ser humano não corresponde ao que Simon denomina 

racionalidade objetiva ( comportamento correto para maximizar certos valores ) e sim a uma 

racionalidade subjetiva, limitada ( que maximiza a realização com referência ao conhecimento 

real do assunto ).74 

A racionalidade objetiva exige o conhecimento completo e antecipado das 

consequências da ação, o que não é possível dada a imperfeição do conhecimento humano e 

as dificuldades de antecipação. Além disso, também pressupõe uma opção entre todas as 

possíveis alternativas, o que também não acontece dada a impossibilidade de conhecê-las em 

sua totalidade. 

Desta forma, o comportamento humano se dá então dentro de limites de racionalidade, 

reconhecendo-se que o homem racional tem limitações em seus conhecimentos e em sua 

capacidade de aprender e resolver problemas. Ao tratar desta forma o comportamento, 

revelam-se aspectos subjetivos da racionalidade, não considerados pela teoria clássica. 

March e Simon consideram que a racionalidade limitada exige modelos simplificados 

que captem os aspectos principais de um problema, sem considerar toda a sua complexidade. 

74 Simon define ainda a decisão "conscientemente racional" , em que o ajustamento dos meios e fins 
visados constitui um problema consciente, e a decisão "deliberadamente racional", na medida em que a 
definição de meios e fins tenha sido deliberadamente provocada, pelo individuo ou pela organização. Além 
disso, a decisão pode ser "organizacionalmente" racional, se orientada aos objetivos da organização, ou 
"pessoalmente racional", quando visar os objetivos pessoais do individuo. SIMON, op. cit., p. 90. 
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A ação humana, orientada a objetivos e adaptável às circunstâncias, tem assim um 

caráter fragmentado e apenas aproximativo. Destas características derivam-se os aspectos da 

estrutura e das funções da organização : "a estrutura consiste simplesmente naqueles aspectos 

do padrão de comportamento na organização que são relativamente estáveis, e mudam muito 

lentamente". Esta estabilidade só é possível pela existência dos limites, também estáveis, para 

a racionalidade. 75 

Para orientar a ação humana, desenvolvem-se mecanismos de controle e monitoração, 

objetivando a avaliação da performance e garantindo o cumprimento de regras e padrões 

pré-establecidos, corrigindo possíveis desvios. Além disso, define-se um sistema de autoridade 

e influência, através do qual se comunicam decisões.76 

Neste contexto, a comunicação, definida por Simon como o "processo mediante o 

qual as premissas decisórias são transmitidas de um membro da organização para outro", tem 

grande importância : 

75 

"é evidente que não pode haver organização sem comunicação, pois nesse caso 

não haveria possibilidade do grupo influenciar o comportamento do individuo. 

A comunicação não somente é absolutamente essencial à organização, como 

também a disponibilidade de técnicas especiais nessa área irá determinar, em 

grande parte, a maneira pela qual as funções decisórias podem e devem ser 

distribuidas pela organização". T1 

MARCH & SIMON, op. cit., p. 236-7. 
76 A autoridade é definida como "o poder de tomar decisões que guiam as ações de outro". Tem como 
funções principais : assegurar a responsabilidade do individuo perante aqueles que possuem autoridade; 
assegurar a especialização na tomada de decisões, procurando um elevado conteúdo de racionalidade e 
eficiência; permitir a coordenação de atividades, assegurando que os membros do grupo adotem decisões 
coerentes que, se combinadas, levam ao objetivo desejado. SIMON, op. cit., p. 146-72. 
T1 SIMON, op. cit., p.179. 
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March e Simon destacam que a comunicação na organização tem características 

específicas, que a diferem da comunicação para grandes massas, por exemplo. Esta 

especificidade é função dos papéis desempenhados pelos membros da organização, que 

"tendem a ser mais minuciosos, relativamente estáveis e em grande parte definidos em termos 

explícitos e até por escrito". Além disso, o ambiente organizacional é mais estável e previsível, 

o que permite às organizações agir de forma coordenada. 78 

Na organização, a comunicação é um processo de dupla direção, envolvendo a 

transmissão de ordens, informações e aconselhamentos, aos indivíduos investidos das 

responsabilidades de tomar determinadas decisões e também a transmissão das decisões por 

estes tomadas para as demais partes da organização. A comunicação pode se dar de cima para 

baixo, de baixo para cima ou lateralmente na estrutura da organização. 

As informações e os conhecimentos que se relacionam com as decisões surgem em 

vários pontos da organização e fluem através dos canais de comunicação formais e informais. 

Estas informações podem ser transmitidas e recebidas no decurso das atividades normais, ou 

serem de natureza complementar, de origem externa à organização, ou de outras unidades da 

própria organização. 79 

Sob este ponto de vista, pode-se dividir as comunicações, na organização, em formais, 

( estabelecidas de forma consciente, deliberada, planejada) ou informais ( de natureza mais 

flexível, espontânea, baseadas nas relações sociais que ocorrem no interior da organização ). 

78 MARCH & SIMON, op. cit., p.19-20. 
79 Cabe ressaltar que, as necessidades de responsabilidade, especialização e coordenação tendem a criar 
uma centralização das funções decisórias e por consequência uma separação entre ação e decisão. Por outro 
lado, agem no sentido da descentralização, em primeiro lugar, o fato de que uma grande parte das de 
informações referentes às decisões se origina no nivel de operações, e em segundo lugar, que a separação 
aumenta o tempo e os custos da tomada e da comunicação das decisões. 
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A comunicação infonnal age de fonna a suplementar a fonnal, na medida em que não 

há como definir a priori todos os detalhes envolvidos no processo. Adquire especial 

importância quando se destaca a influência dos objetivos pessoais no comportamento dos 

indivíduos, como no caso em que é usada como meio para o indivíduo aumentar o seu poder e 

a sua influência pessoal na organização. 

A motivação pessoal, neste caso, influenciará o desenvolvimento da comunicação 

infonnal, tendo em vista que a informação não se transmite automaticamente do seu ponto de 

origem para o resto da organização. O processo envolve intennediários, indivíduos que 

avaliam as consequências da transmissão, e que podem mesmo optar pela sua não realização. 

Surgem então fatores como a receptividade, ligada à confiabilidade / legitimidade da fonte e à 

forma da informação. 

Simon reconhece a existência da organização fonnal, definindo-a como 11( ... ) o 

conjunto de relações abstratas mais ou menos pennanentes que regem o comportamento de 

cada participante", e da infonnal, que se refere 11( ... ) às relações interpessoais que ocorrem 

dentro da organização e que afetam as decisões da mesma, mas que são omitidas do esquema 

fonnal ou são incoerentes com essell 
.80 

80 SIMON, op. cit., p. 172-3. 
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Para Simon, 

"seria justo afirmar que nenhuma organização formal funcionará eficazmente 

sem uma organização informal que a complemente. Toda organização deve 

passar por uma agitada de adaptação antes de começar a funcionar 

harmoniosamente e cada novo membro da organização deve estabelecer 

relações informais com seus colegas antes de passar a representar uma parte 

importante dela. ,181 

A organização formal deve estabelecer limites para a organização informal. A forma 

mais positiva de fazê-lo será, segundo Simon, pelo estímulo ao desenvolvimento da estrutura 

informal de forma construtiva ( pelo desenvolvimento de idéias e atitudes ). Segundo Blau e 

Scott "a organização prepara o campo para o aparecimento de processos sociais informais", 

"( ... ) as instituições formais ajudam a formar as características da organização informal".82 

Por fim, cabe ressaltar que, segundo Prestes Motta, a teoria comportamentalista não 

foi alvo de muitas críticas. Uma delas, em particular, merece atenção, tendo sido apresentada 

por Blau e Scott : 

81 

82 
83 

" A sugestiva concepção de administração como uma estrutura de decisões, 

feita por Simon, se refere no geral, aos efeitos de processos formais sobre a 

tomada de decisão, e não inclui uma análise sistemática dos processos 

interpessoais, que não fazem parte da estrutura formal. (... ) Uma outra 

limitação da análise de Simon, é que ele encaminha todos os seus esforços para 

a explicação de como as variáveis dentro da organização - a hierarquia, o 

sistema de comunicações, os programas de treinamento - influenciam a tomada 

racional de decisões, esquecendo-se de considerar as influências que elas 

exercem umas sobre as outras". 83 

SIMON,op. cit., p. 173-4. 
BLAU & SCOTI, op. cit., p. 267. 
BLAU & SCOTI, op. cit., p. 52. 
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1.2.2 O estruturalismo e a teoria de sistemas 

Segue-se ao enfoque comportamentalista para a organização , a visão denominada de 

estruturalismo, que segundo Prestes Motta, "vê a organização como um sistema 

deliberadamente construído e em constante relação de intercâmbio com seu ambiente". 84 

Para Etzioni, considerado por Wahrlich como um dos autores importantes que adotam 

esta visão, "encontrar equilíbrio entre os elementos racionais e não racionais do 

comportamento humano constitui um ponto principal da vida, da sociedade e do pensamento 

modernos. Constitui também o problema central da teoria organizacional". 85 

W ahrlich destaca que o estruturalismo não constitui uma categoria própria na teoria, 

mas sim um método que tem como idéia básica a mesma da teoria geral de sistemas, que "visa 

a compreensão da interdependência recíproca de todas as organizações e da consequente 

neceessidade de integração. A palavra sistema dá idéia de plano, método, ordem, 

organização. 86 

Da integração com a teoria geral de sistemas, surge então o conceito de organização 

como sistema social, de natureza aberta, ou melhor, como um subsistema do sistema social 

maior, um tipo especial deste, organizado, de natureza planejada, visando atingir determinados 

objetivos. 87 

84 PRESTES MOTIA, Fernando C. Teorial geral da administração: uma introdução. p. 54. 
85 ETZIONI, Amitai. Organizações complexas. ed. original em inglês, 1961, p. 15. apud 

W AHRLICH, op. cit., p. 117. 
86 WAHRLICH, op. cit., p. 121. A autora se baseia em ESCOBAR, C. H. O método estruturalista. Rio 
de Janeiro, Zabar, 1963. p. 7-13. 
87 Esta teoria foi apresentada por BERT ALANFFY, Ludwig V. Teoria geral de sistemas. Petrópolis, 
Vo"Us, 1971. Cabe ressaltar que a visão comportamentalista também é de natureza sistêmica, embora não o 

declare explicitamente. 
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A aplicação da teoria geral de sistemas à organização mereceu trabalhos de diversos 

autores, que trataram de aspectos organizacionais à luz da aplicação desta teoria. Nestes 

casos, a organização é considerada como um sistema, que por sua vez, é composto de 

subsistemas menores. Katz e Kahn, por exemplo, utilizam esta abordagem, considerando que a 

partir dela pode-se obter uma melhor compreensão das organizações. 88 

A organização é considerada por Katz e Kahn como uma classe especial de sistemas 

abertos, um subsistema do sistema social, que importa do meio ambiente a energia que lhe 

sustenta (oriunda de matérias primas, pessoas ou de outras organizações ), processando-a 

para transformação em produtos ou serviços, que são exportados para o meio ambiente. 

Neste contexto, a interação com o ambiente externo se dá de uma forma intensa, 

caracterizando a abertura do sistema. 

As atividades relacionadas ao processamento da energia seguem um padrão cíclico, na 

medida em que, a partir do produto ou da própria atividade ( na organização voluntária, por 

exemplo ) se obtém a energia para a repetição destas atividades. 

Neste contexto, além da energia propriamente dita, as entradas dos sistemas ( ou 

subsistemas ) têm também um caráter informativo, constituindo-se de estímulos, mensagens, 

sinais que fluem através da estrutura e que provocam ações ou reações, como a correção de 

erros e desvios, por exemplo ( ao que se denomina retroinformação negativa ou feedback 

negativo ). 

88 KATZ & KAHN, op. cit., p. 27. 
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A absorção, aceitação, das entradas do sistema é seletiva. Somente são aceitos os 

inputs ( de origem interna ou externa) "em sintonia" com o sistema, ou seja, para os quais o 

sistema está preparado, adaptado. Aqueles inputs que não atendem a tais requisitos são 

simplesmente rejeitados. 

Aos mecanismos de seleção de informação Katz e Kahn denominam processo de 

codificação, em alusão à transformação do input recebido de acordo com determinadas 

11 categorias de código". 89 Desta forma, os sistemas só podem reagir aos sinais de informação 

para os quais estão sintonizados.9O 

o indivíduo aparece como portador de input de energia para as organizações humanas, 

desempenhando atividades padronizadas, que são 11 complementares ou interdependentes em 

relação a algum oulpUt comum".91 Para que estas atividades se mantenham é necessária a 

renovação contínua do fluxo de entrada de energia, num processo de natureza CÍclica, como já 

vimos. 

Katz e Kahn destacam que as organizações sociais diferem dos sistemas biológicos, na 

medida em que o sistema social é a estruturação de eventos ou acontecimentos e não de partes 

fisicas e, por conseguinte, não tem estrutura aparte de seu funcionamento. Ou seja, quando o 

sistema não mais funciona, não se pode mais identificar uma estrutura. Além disso, os 

sistemas sociais são de natureza planejada, feitos pelo homem e imperfeitos. 92 

89 

90 

9\ 

92 

KATZ & KAlIN, op. cit., p. 79. 
KATZ & KAlIN, op. cit., p. 37. 
KATZ & KAlIN, op. cit., p. 43. 
KATZ & KAlIN, op. cit., p. 47. 
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Além disso, o sistema social é mais aberto ( tem uma maior interação com o 

ambiente ) e uma variabilidade muito maior que os sistemas biológicos ( uma vez que sujeitos 

às variações e a imprevisibilidade do comportamento humano ). Sua manutenção é mais 

complexa, tendo em vista que os requisitos de manutenção não são tão claros como nos 

sistemas biológicos ( como, por exemplo, a motivação das pessoas na organização ). 

Para reduzir, ou restringir as variações e a imprevisibilidade ( oriundos principalmente 

de pressões do ambiente ), impõem-se o estabelecimento de regras e mecanismos que 

garantam o seu cumprimento ( controles, sistemas de recompensa, imposição de penalidades 

associadas às violações eventuais, dentre outros). 

Por outro lado, o funcionamento interdependente das partes faz com que se busque 

integração e coordenação entre elas. Segundo Katz e Kahn, "a teoria de sistemas está 

basicamente interessada pelos problemas de relação, de estrutura e de interdependência e não 

pelos atributos constantes de objetos".93 

Compondo o sistema maior, em que se constitui a organização existem vários 

subsistemas, que interagem dinamicamente em um processo de dependência mútua, segundo 

uma estrutura. Katz e Kahn apontam cinco subsistemas : subsistemas técnicos ou de 

produção, subsistemas de apoio, subsistemas de manutenção, subsistemas adaptáveis e 

subsistemas gerenciais. 94 

93 KATZ & KAHN, op. cit., p. 36. 
94 KATZ & KAHN, op. cit., p. 54-65. Outros autores que tratam do assunto podem classificar estes 
subsistemas de forma diferente, como apresentado em W AHRLICH, op. cit., p. 122-36. 
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Os subsistemas técnicos, ou de produção, abrangem o processamento e transformação 

de energia ou de informação pelas atividades associadas às principais funções do sistema. 

Por sua vez, os subsistemas de apoio são responsáveis pela interação com o ambiente 

externo, na procura de input ou na disposição de output, apoiando o subsistema de produção 

de forma a manter uma "operação favorável". 

Já os subsistemas de manutenção têm seu foco no que Katz e Kahn denominam 

equipamento usado no trabalho, que "na maioria das organizações consiste de comportamento 

humano padronizado"; procurando manter "a estrutura de comportamento interdependente 

necessária à consecução da tarefa", "vinculando as pessoas ao sistema, como partes em 

funcionamento". 95 

Os subsistemas de produção, de apoio e de manutenção estão, predominantemente, 

"voltados para dentro da organização", com exceção das funções de busca por input ou de 

exportação de output , não interagindo intensamente com o ambiente externo. 

No entanto, ao considerar a organização como um sistema aberto, a importância da 

interação com o ambiente externo ganha especial destaque. Quanto mais complexo este for, e 

quanto maiores forem o ritmo e a intensidade com que se altera, maior será a necessidade de 

adaptação a estas mudanças. Para tratá-las se constituem os sistemas de adaptação. 

95 KATZ & KAHN., op. cit., p. 57. Os subsistemas de recompensa e sanções são citados como 
"importantes subestruturas de manutenção". op. cit., p. 58. 
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Por fim, existem ainda os subsistemas gerenciais que compreendem as atividades 

organizadas para controlar, coordenar e dirigir os muitos subsistemas da estrutura, tanto no 

que diz respeito às atividades internas, nos diversos pontos da estrutura ( vertical ou 

horizontalmente), como àquelas relacionadas ao ambiente externo. 

Katz e Kahn identificam os mecanismos regulatórios ( baseados em estruturas que 

coletam e utilizam informação, para prover o sistema com retroinformação ) e a estrutura de 

autoridade ( que "descreve essencialmente a maneira pela qual o sistema gerencial é 

organizado em relação às fontes de tomada de decisão e seus meios de execução" ) como os 

dois tipos principais de subsistemas gerenciais.96 

A importância atribuida aos mecanismos regulatórios, baseados em mecanismos de 

retroinformação, põe em destaque um dos papéis da informação no contexto da organização, 

que é a sua utilização intensa pelos subsistemas gerenciais. Katz e Kahn chegam mesmo a 

afirmar que "o uso sistemático de informação para orientar o funcionamento organizacional é 

o sine qua non de uma organização". 97 

Neste contexto, Katz e Kahn destacam a importância da comunicação, intercâmbio de 

informação e transmissão de significado, que é "a própria essência de um sistema social ou 

uma organização". 98 

96 KATZ & KAHN, op. cit., p. 60-1. Os autores destacam que "nas modernas organizações, a 
administração funciona, em grande parte, por intermédio de tais mecanismos regulat6rios. Quando um 
sistema opera sem uma retroinformação especializada ou um mecanismo regula tório, a ele nos referiremos 
como a um grupo primitivo e não como uma organização social". op. cit., p. 60. 
97 KATZ & KAHN, op. cit., p. 61. 
98 KATZ & KAHN, op. cit., p. 256. 
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Uma análise mais superficial poderia fazer supor que a comunicação deveria ser plena 

e livre na organização, o que facilitaria a solução de problemas, a inovação, a criatividade, 

além de fornecer um mecanismo corretor de erros e desvios (através do feedback 

negativo ).99 

No entanto, há uma necessidade de restringir a comunicação, evitar aquela de caráter 

difuso e aleatório, estruturar enfim os elementos envolvidos ( fontes, receptores e canais por 

onde flui a informação ), de forma a atingir os objetivos da organização. Um fluxo de 

informação livre, irrestrito, dificulta, por exemplo, a coordenação das atividades. loo Desta 

forma, a estrutura da organização tem como uma de suas principais funções definir os fluxos 

de informação, ou de comunicação, restringindo-os ou estimulando-os, conforme o caso. IOI 

Além do trabalho de Katz e Kahn, Wahrlich aponta ainda aqueles que concebem a 

organização como um sistema sócio-técnico, onde cada atividade é considerada como uma 

combinação de tecnologia ( requisitos de tarefas a serem desempenhadas, instalações, 

equipamentos, etc ), com um sistema social ( um sistema de inter-relacionamento entre os 

executores do trabalho ). Nesta perspectiva, ambos os sistemas estão em constante interação, 

um influenciando o outro. 102 

99 Segundo Katz e Kahn "o descobrimento do papel crucial da comunicação levou a uma advocacia 
entusiástica do aumento de informação como a solução para os problemas organizacionais. Mais e mais 
comunicação ( especialmente mais ) era o slogan". In: KA TZ & KAHN, op. cit., p. 258. 
100 KATZ & KAHN, op. cit., p. 259. 
101 CHERINGTON, op. cit., p. 556. Blau e Scott destacam que a hierarquia formal em uma organização 
cria obstáculos ao livre fluxo das comunicações, canalizando tais fluxos. In : BLAU & SCOIT, op. cit., p. 
156. 
102 WAHRLICH, op. cit., p. 124. A autora cita análises de SCHEIN, Edgar H. Organizational 
psychology. Englewood Cliffs. N. 1. Prentice Hall, 1965. e de HOMANS, George. The human group. New 
York, Harcourt, Brace and World, 1950. Cabe destacar que a abordagem s6cio-técnica será tratada com mais 
detalhe no Capitulo 4, dedicado à tecnologia. 
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Esta concepção de organização é conhecida como modelo de Tavistock, em alusão aos 

trabalhos dos membros do Tavistock Institute, de Londres, e mais especialmente de Trist. 

Este, juntamente com Bam.forth, promoveu estudos pioneiros sobre o tema, tendo como foco 

a introdução da mecanização em minas de carvão britânicas. 

Mintzberg cita os resultados destes estudos no que tange, particularmente às 

alterações no processo de comunicação ocorridas entre os períodos anterior e posterior à 

mecanização. \03 Antes da mecanização, as comunicações eram de natureza informal e 

confinadas ao grupo informal responsável pela realização das tarefas e pela sua coordenação 

( através do que Mintzberg denomina de coordenação por ajuste mútuo ).104 

Com o advento de máquinas mais avançadas, a divisão do trabalho foi formalizada e 

padronizada, restringindo ou eliminando meios de comunicação e de coordenação informais. 

o trabalhador, responsável agora por uma tarefa dentro de um conjunto maior, perde seu 

contato com o produto final. 

o estudo mostra que o processo formal não se mostrou capaz de atender sozinho às 

necessidades, resultando em menor produtividade e maior alienação do trabalhador. Foram 

identificadas reações como absenteísmo e o estabelecimento de pequenos grupos informais. 

\03 MlNTZBERG, The structuring of organizations. p. 48-50. baseado no estudo de TRIST, E. L. & 
BAMFORTH, K. W. Some social and psychological consequences of the long wall method of coal-getting. 
HumanRelations, 1951, p. 3-38. 
104 MINTZBERG, The structuringoforganizations. p. 2-9. 
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Analisando estas conclusões, Mintzberg considera que, neste contexto a comunicação 

informal surge por duas razões principais. A primeira delas diretamente ligada ao trabalho, 

através dos mecanismos de ajuste mútuo, que complementam a padronização, mesmo em 

sistemas mais simples e estáveis. A segunda razão, de natureza eminentemente social, é a 

necessidade que os seres humanos têm de se relacionar uns com os outros, independentemente 

da organização. 

Um abordagem de organização que merece destaque é exposta em um trabalho de 

Thompson. Este adota a visão sistêmica, considerando o sistema social e o técnico ( a 

tecnologia ) em conjunto, procurando estender a perspectiva de racionalidade limitada, 

apresentada por Simon, e tratando mais detalhadamente a questão da incerteza e suas 

consequências. Neste caso, as fontes básicas de incerteza consideradas são a tecnologia e o 

ambiente. 105 

Thompson considera que 

" abordada como um sistema natural, a organização complexa é um conjunto 

de partes interdependentes que juntas formam um todo, porque cada uma delas 

contribui com alguma coisa e recebe alguma coisa do todo que, por sua vez, é 

interdependente de algum ambiente maior". 106 

Este todo se sujeita a critérios de racionalidade e, consequentemente, tem 

necessidades de resolução e certeza. Tendo em vista que se pretende atingir objetivos comuns, 

a ação dos subsistemas e seus elementos constituintes, interdependentes, deve seguir uma 

estrutura, e daí um processo de coordenação, que procura garantir a ação conjunta. 

105 

106 
rnOMPSON, op. cit., p.20. 
rnOMPSON, op. cit., p. 20-4. 
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A coordenação pode se dar através de mecanismos formais de padronização dos 

processos de trabalho, das saídas, das qualificações (rotinas e regulamentos que definem o 

comportamento ), por plano ( programação para atividades interdependentes ) ou por ajuste 

recíprocol07 
( realimentação, transmissão de informação durante o processo de ação) .108 

Por outro lado, surge também a necessidade de comunicação, para que se estabeleçam 

canais de ligação entre as partes interdependentes por onde fluem as informações associadas à 

execução propriamente dita das atividades e à sua coordenação ( em particular, a coordenação 

depende diretamente da capacidade de comunicação ). 

Thompson destaca que os três tipos de coordenação, na ordem apresentada 

anteriormente, sobrecarregam numa escala crescente, as comunicações e as decisões. A 

coordenação por padronização requer decisões menos frequentes e também menor volume de 

comunicações do que aquela por plano. Esta, por sua vez, requer menos atividades no campo 

da comunicação e da decisão do que o ajuste recíproco. 109 

Em particular, no que diz respeito às interdependências internas, Thompson identifica 

três tipos: 

• reunida: em que cada parte presta uma contribuição para o todo e cada uma tem o apoio 

do todo. Neste caso, a organização como um todo pode ser prejudicada se uma parte não 

funciona a contento. É característica de todas as empresas. 

• sequencial ou seriada : quando há uma interdependência direta entre as partes, com uma 

ordem especificada. Este tipo de interdependência pode estar contido na reunida. Há 

107 Vale destacar que, aos mecanismos de coordenação por ~uste reciproco, Mintzberg denomina ajuste 
mútuo. Segundo o autor, este e os outros mecanismos de coordenação, juntamente com a divisão do trabalho, 
constituem a estrutura da organização. In: MINTZBERG, The structuring of organizations. p.2. 
108 THOMPSON,op. cit., p. 7. 
109 THOMPSON,op. cit., p. 77. 
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necessidade de ajuste, caso uma posição não corresponda às expectativas. Há sempre um 

elemento potencial de contingência. 

• recíproca, quando a produção de uma parte é entregue para outra ( cada unidade envolvida 

é penetrada pela outra, impõe uma contingência à outra ). Aqui a contingência não é 

potencial, pois a ação de cada posição do conjunto necessita de adaptação às ações de 

outras do conjunto. 110 

A cada um destes tipos de interdependência Thompson associa o mecanismo de 

coordenação mais apropriado. Assim, temos: 

• interdependência reunida -> coordenação por padronização ( requer menos decisões e 

menos comunicação )~ 

• interdependência sequencial-> coordenação por plano; 

• interdependência recíproca -> coordenação por ajuste recíproco ( exige mais decisão e 

comunicação ). 

Além da abordagem sistêmica, vale destacar o que Wahrlich e outros denominam de 

abordagem contingencial ou situacional, que surge como consequência da constatação de que 

não existe uma teoria aplicável a todos os casos, que seja a melhor em todas as situações. III 

110 

111 
THOMPSON, op. cit., p. 50-2. 
WAHRLICH, op. cit., p. 174-7. 
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Segundo Motta, a abordagem contingencial é caracterizada pela visão mais acentuada 

da dependência da estrutura com relação a fatores do ambiente externo : 

"é a fase em que praticamente todas as dimensões organizacionais, inclusive a 

estrutura, dependem de fatores externos. Sendo assim, a definição de uma 

estrutura deve ser vista como algo dindmico, variável, sem modelos ou 

paradigmas e dependente das ambiguidades, incerteza e mutações que ocorrem 

externamente à empresa. ,,112 

Dentre as principais contingências, podem ser citados os seres humanos, a tecnologia e 

o ambiente ( que são tratados com maior ou menor ênfase conforme a abordagem teórica 

adotada ). Para Mintzberg, por exemplo, a estruturação efetiva da organização requer a 

coerência entre parâmetros de projeto ( como variáveis dependentes ) e fatores de 

contingência ( como variáveis independentes ).113 

Wahrlich cita posição de diversos autores que consideram que a abordagem 

contingencial tem relação com a teoria geral de sistemas aplicada às organizações, na medida 

em que aceita suas premissas de interdependência e natureza orgânica para as organizações e 

seu caráter aberto e adaptativo, chegando mesmo a estendê-Ia.114 

A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, surge um enfoque denominado de 

"ciências gerenciais", onde a obtenção e o processamento de informação são de extrema 

relevância, e para o qual contribuem a economia, a engenharia industrial, a matemática, a 

cibernética e, particularmente, a informática. lls 

112 MOITA, op. cit., p. 114. 
MINTZBERG, Henry. The structuring of organizations. p. 220. Mintzberg considera como fatores 

contingenciais, especificamente associados ã estrutura da organização: a idade e o tamanho, o sistema técnico 
usado no que denomina núcleo de operação, aspectos do ambiente ( estabilidade, complexidade, diversidade e 
hostilidade) e as relações de poder. p.215. 
114 WAHR.LICH, op. cit., p. 177. 

113 

m O termo é apresentado em KAST, F. E. & ROSENZWEIG, 1. Organization and management - a 
systems approach. New York, McGrawHilI, 1970, p. 85. apudWAHRLICH, op. cit., p. 137-9. 
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Inicia-se então uma normatização do comportamento gerencial e organizacional, que 

Kast e Rosensweig denominam de neotaylorismo. Para sua aplicação, são conceitos-chave: 

ênfase na metodologia científica, ênfase no enfoque sistêmico, abordagem sistemática nos 

processos de decisão e utilização de modelos matemáticos e estatísticos, com ênfase em 

aspectos técnico-científicos, em detrimento dos sociais. 

A obtenção e processamento de informação são, neste contexto, de extrema 

importância. Para viabilizar sua utilização na forma desejada é essencial o seu processamento 

mecanizado, eletrônico, realizado pelos computadores. 

Em uma visão mais recente, na década de 90, Motta considera que "a organização é 

uma unidade social intencionalmente construída e reconstruída para atingir objetivos 

específicos", num enfoque que deixa implícitos: 

( 1 ) "o sentido de consentimento e cooperação humana que deve ser estruturado através de 

formas diversas de atrair, manter e substituir pessoas em função de suas possibilidades de 

contribuição; 

( 2 ) o sentido de racionalidade calculada que deve ser instituido através do planejamento, da 

divisão do trabalho, da especialização, da definição de responsabilidades, do controle e da 

coordenação" . 

116 

Desta forma, 

lia visão organizacional reflete não só a essência, mas a complexidade da 

administração moderna : a interdependência de grandes sistemas 

organizacionais com o desempenho de um imenso número de tarefas, em 

grande escala, e onde se exige coordenação sistemática de um grande número 

de pessoas, em um ambiente de mudanças rápidas". 116 

MOITA, op. cit., p.37-8. 
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Do exposto até aqui, pode-se notar uma crescente importância da informação no 

contexto das organizações. No entanto, para que se possa compreender melhor o papel 

desempenhado pela infonnação, faz-se necessário um aprofundamento, uma discussão mais 

detalhada do conceito de infonnação e do processo de comunicação associado, tornando mais 

claros os aspectos envolvidos e o seu relacionamento com outros elementos, como os 

recursos humanos e a tecnologia. 
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CAPÍTULO 2 
A INFORMAÇÃO E O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

"0 grosso de nosso conhecimento dos fatos não o obtemos mediante percepção direta, mas 
por meio de informações sobre as percepções de outras pessoas, recebidas em segunda ou 
terceira mão, ou mais remotamente ainda através dos canais de comunicaçiio social". 

( James March & Herbert Simon) 

2.1 O conceito de informação 

o estudo da infonnação tem um caráter multidisciplinar, envolvendo diferentes áreas 

do conhecimento, tais como a Ciência da Infonnação, a Linguística, a Comunicação, a 

Infonnática, a Cibernética e a Administração, dentre outras. Cada uma destas áreas trata a 

infonnação sob um detenninado enfoque, atribuindo-lhe um grau de importância variável. 117 

Algumas das definições encontradas para a infonnação pennitem uma melhor 

compreensão dos aspectos envolvidos : 

"informação são dados coletados, organizados, ordenados, aos quais são atribuidos 

significado e contexto";118 

"infonnação é o conjunto de dados acerca de fatos, pessoas, ou objetos de qualquer 

natureza, emitidos ou recebidos sob múltiplas fonnas e registrados em diversos suportes1t119
; 

117 
A Ciência da Informação, por exemplo, trata do coIÜunto de conhecimentos relativos à origem, coleta, 

organização, armazenamento, interpretação, transferência, transformação e utilização de informação. In : 
CORREA DA COSTA, Antonio F. Ciência da Informação: passado e atualidade. Ciência da Informaçio. 
Brasília, IBICT, 19(2), jul./dez. 1990, p. 139. 
118 McGEE & PRUSACK, op. cit., p. 24. 
119 SOUZA, Helena M. R O papel do especialista de informação na modernização e profissionalização 
do conhecimento. Ciência da Informação. Brasília, IBICT, 19(2), jul.lset. 1990, p. 146. 
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"informação é o conjunto de dados relacionados a fim de transmitir um 

conhecimento"~ 120 

"informações são mensagens registradas que contém significado tanto para os 

criadores quanto para os usuários destas mensagens"~ 121 

"informação é uma representação simbólica de fatos e idéias potencialmente capazes 

de alterar o estado de conhecimento de alguém ( usuário ou destinatário da informação )". 122 

Resumindo, os dados, ou mensagens, ou símbolos acerca dos mais variados elementos 

( como fatos e idéias) são utilizados como matéria prima de processos de coleta, organização, 

registro, agregação e, por fim, de atribuição de contexto e significado, surgindo daí a 

informação "pela agregação ou processamento do dado para prover conhecimento ou reduzir 

a incerteza" .123 

120 BENITES, Wanderley Ferreira. Boa informação, melhor decisão, 1988, mimeo. In: VIEIRA, Paulo 
Reis. Pr0teS80 ded8Órlo e informaçlo gerencial. Programa e Textos da Disciplina. Curso Intensivo de 
Pós-Graduação em Administração Pública. Rio de Janeiro, FGV, 1994, p. 16. 
121 GRIFFITIIS, José-Marie. Measures oí economics oí information and information economics. In: 
FEENEY & GRIEVES, op. cit., p. %. Tradução livre. 
122 SÁ CARVALHO, Luis Carlos. Análise de sistemas: o outro lado da informática. Rio de Janeiro, 
LTC, 1988, p. llO. 
123 BURCH, John G. & STRATER, Felix R Information systems theory anel practice. Hamilton 
Publishing Company. Califomia, 1974, p. 24. 
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Gomez atribui à informação uma caracteóstica peculiar : 

"(. .. ) um desencontro da informação com ela mesma, na medida em que a 

informação, com efeito, nunca se contém a si mesma, sempre se desdobra e é 

transcendida por outra ordem de fenômenos, ações ou coisas acerca do que 

informa a informação. Enquanto a informação é informação contextualizada, é 

também e sempre informação de alguma coisa que na maior parte das vezes 

não é informação". 124 

A informação pode ser de natureza variada : propriedades fisicas, detalhes de um 

método, descrição de acontecimentos, equações, histórias, idéias, fatos, entre inúmeros 

outros. Pode também, ser qualitativa ou quantitativa, formal ou informal. 

Estas observações destacam um caráter abstrato ,subjetivo, da informação, fazendo 

com que seja necessário situá-la em um contexto maior, em um ambiente, relacionada a outros 

elementos, para que se possa compreender melhor sua natureza, seu papel. 

Por outro lado, pode-se reconhecer também, a existência de uma face objetiva, 

tangível, que pode ser transportada, processada, armazenada. O termo informação traz 

embutido, desta forma, um amplo conjunto de conceitos e fenômenos. 

Cabe ressaltar ainda, que os elementos interrelacionados - dados, informação e 

conhecimento - são tratados de forma distinta, ou não, conforme o caso. Drucker, por 

exemplo, faz esta distinção considerando que a conversão de dados em informação requer 

conhecimento, que por definição é especializado. 125 

124 GOMEZ, Maria N. G. O objeto de estudo da Ciência da Informação: paradoxos e desafios. CiêDcia 
da Informaçlo. Brasília, mICT, 19(2), jul.ldez. 1990, p.121. Gomez considera que a informação emerge 
como um dos" recortes possiveis" de processos sociais, comunicacionais e cognitivos, porém sem esgotá-los. 
125 DRUCKER, op. cit., p. 46-7. 
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Browne destaca que termos como conhecimento, informação e dados são tratados 

indistintamente, conforme o contexto em que sejam utilizados. Tratando da tomada de 

decisões nas organizações, Browne opta por considerar dados e informação como sinônimos, 

usando-os para descrever as manifestações tangíveis do processo cognitivo humano. 126 

No caso particular deste trabalho, uma distinção rígida entre estes conceitos não é 

fundamental, visto que nosso foco é na tecnologia de informação e na organização. Cabe, 

entretanto, destacar que a informação e o conhecimento estão intimamente relacionados, na 

medida em que, a informação é a base do conhecimento. Daí se estabelece, por exemplo, a 

relação da informação com o aprendizado ( enquanto processo de aquisição de novos 

conhecimentos ).127 

Vickery e Vickery consideram que a informação raramente é necessária por si 

mesma : usualmente ela só é desejada pelo seu potencial de contribuir para a atividade 

humana, para produzir ações. 128 

Destacando seu caráter de troca e de utilidade, Grifliths vê a informação como uma 

mercadoria ( commodity ), que é criada, processada e usada, lhe atribuindo duas dimensões : 

conteúdo e forma. l29 A estas dimensões pode-se acrescentar ainda a idade ( o tempo de 

existência da informação ) e a frequência com que esta é produzida. 

126 BROWNE, Mairead. Organizatiooal decision makiog and informatioo. USA, Ablex Publishing, 
1993, p. 12-4. 
127 Esta relação entre informação, conhecimento e ação é apresentada em SILVA, Benedito. Ciência da 
Informação e Informática. Informativo. Rio de Janeiro, FGV, 1(5), maio 1969, p. 17. 
128 VICKERY & VlCKERY, op. cit., p.27 
129 GRIFFI1HS, op. cit., p.95. Além disso, VlCKERY & VlCKERY ( op. cito , p.27 ) destacam a 
peculiaridade desta commodity, na medida em que a informação transferida de uma fonte para um receptor se 
torna disponivel a ambos. De forma diferente de um produto comercializado, a informação transferida não dá 
ao receptor o direito exclusivo de uso. 
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Merrow, por sua vez, divide o conteúdo da informação em três níveis sucessivos : 

sintático, semântico e paradigmático. Este último corresponde aos mapas cognitivos 

disponíveis para indivíduos e grupos, sem os quais a informação não tem efeito. Quanto mais 

disponíveis estes mapas, mais apto estará o usuário para interpretar a informação e atribuir 

significados, levando, consequentemente, a ações. 

Desta forma, segundo Merrow 

"Uma constante no exame da natureza e do papel da informação, de qualquer 

perspectiva, é o reconhecimento de que esta só opera quando ''faz sentido li, ou 

seja, quando se adequa a significados pré-existentes ou pode ser integrada a 

eles, e pode possivelmente transformá-los". 130 

Alguns tratam da informação no contexto da comunicação, enfoque utilizado por 

Vickery e Vickery, que definem a Ciência da Informação como o estudo da comunicação de 

informação. Ao considerar a comunicação, a troca de informação, como o "processo social 

elementar", "a técnica social da qual dependem os processos sociais", os autores situam a 

informação em um contexto mais amplo, ligando-a intimamente ao ser humano. 131 

130 MERROW, Michel 1. The impact of information on development : results of a preliminary 
investigation. In: FEENEY & GREEVES, op. cit., p. 144. Tradução livre. 
131 VICKERY & VICKERY, op. cit., p. 1-26. Os autores vão ainda mais longe, considerando que "a 
motivação primária da organização está ligada à informação" , como é o caso das organizações ligadas à 
educação. Blau e Scott, por sua vez, fazem uma distinção entre interação social e comunicação. A interação 
tem como foco as caracteristicas formais da relação social ( frequência, iniciativa, reciprocidade ). A 
comunicação, por outro lado, é voltada para o conteúdo significativo ( informações ) transmitido em um 
encontro, com caracteristicas descritas em termos de fluxos de mensagens, reações positivas e negativas, e 
obstáculos. In: BLAU & SCOTT, op. cit., p.136. 
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Cherrington define o processo de comunicação como a troca de informações entre 

uma fonte e um receptor, onde se procura compartilhar uma compreensão sobre algo, através 

da utilização de símbolos comuns. A capacidade de usar estes símbolos permite, por 

exemplo, o aprendizado a partir da experiência de outros. 132 

No dia a dia se comunicam intenções, instruções, opiniões, sentimentos e crenças, a 

fim de informar, comandar, instruir, persuadir, criar relacionamentos e compreensão. A 

importância da comunicação pode ser avaliada pelo tempo que as pessoas gastam se 

comunicando em suas atividades cotidianas. 

Dentre os diversos tipos de comunicação, Vickery e Vickery definem a comunicação 

informativa como "aquela que altera o estado de conhecimento do recipiente"133, que é 

"certamente um dos principais objetivos da educação e da instrução". Freitas e Lesca, por sua 

vez, apontam a estreita ligação da informação com a comunicação e, ainda, com a memória e 

com a inteligência. l34 

A comunicação interpessoal pode ter um caráter informal, quando de natureza não 

planejada, não sujeita a regras e restrições, que surge, por exemplo, através da interação 

social. Pode, por outro lado, ser formal, restrita a uma estrutura, onde os canais de 

comunicação são pré-definidos, formalizados ( como é o caso das organizações, apresentado 

anteriormente ). 

132 

532-3. 
133 

134 

CHERRINGTON, David 1. Organizational behavior. 2.a ed., USA, Allyn and Bacon, 1994, p. 

VICKERY & VICKERY, op. cit., p. 16-7. 
FREITAS, Henrique & LESCA, Humbert. Competitividade empresarial na era da informação. 

Revista de Administraçio. São Paulo, USP, vol. 27, n. 3,julholsetembro 1992, p.95 
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2.2 O processo de comunicação 

o ato unitário de comunicação pode ser representado como a interconexão de uma 

fonte, que emite uma mensagem, com um destino ou receptor, que deseja e aceita a 

mensagem, através de um canal de ligação. Conforme o caso, a fonte pode ou não conhecer 

antecipadamente as necessidades de informação do receptor. 

Este ato tem natureza interativa e bidirecional na medida em que fonte e destino se 

alternam em seus papéis, através, principalmente, de um processo denominado feedback. 

Quando a comunicação envolve diversas fontes e receptores, forma-se uma rede de canais 

( de comunicação). 135 Nesta linha, apresenta-se um modelo para o processo de comunicação, 

composto de quatro elementos principais : mensagem, fonte, canal e receptor .136 

A fonte é responsável pela geração de mensagens a serem introduzidas no canal. 

Para que a comunicação aconteça, é necessária a mediação do canal, que é assim o alvo mais 

imediato para a mensagem produzida pela fonte. São alguns exemplos de canal : a palavra ( na 

comunicação oral ), o papel, o microfilme e os meios eletrônicos ( linhas de 

telecomunicações, por exemplo ). 

Influenciam a escolha do canal fatores como o conhecimento da sua existência, a 

natureza da informação, a preferência do usuário, a urgência, a distância entre fonte e 

receptor, entre outros. 

135 CHERRINGTON, op. cit., p. 551. 
136 Este modelo, com algumas variações, é utilizado por diversos autores, que se baseiam em SHANNON, 
Claude E. & WEA VER, Warren. Tbe mathematical theory 01 communication. The University of Illinois 
Press. Illinois, 1959. 
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Vale observar que é possível, e mesmo comum, confundir fonte com canal. Por 

exemplo, um livro poderia ser considerado como fonte de informação, ou como o canal pelo 

qual a fonte ( o autor do livro, no caso ), transmite a informação. Para evitar tal confusão, 

consideraremos como fontes e receptores apenas os seres humanos e as máquinas eletrônicas. 

Desta forma, livros, mídia, entre outros, serão considerados como canais possíveis, bem como 

os próprios seres humanos e as máquinas. 

Como elemento intermediário, o canal não atua de forma neutra. De fato, a qualidade 

do canal afetará a informação. Por exemplo, um canal que introduz muitos ruídos, pode afetar 

a mensagem transmitida, distorcendo-a. 

As mensagens, para serem introduzidas no canal sofrem, primeiramente, um processo 

de codificação, de transformação em símbolos, realizado pela fonte. Tal processo é 

responsável pela adaptação das mensagens às características do canal, gerando sinais passíveis 

de transporte através deste canal. Por exemplo, quando se trata de uma comunicação onde o 

canal é uma linha telefõnica, a mensagem oral é transformada em sinais por uma série de 

dispositivos. São estes sinais que caminham então pelo canal. 

A transmissão propriamente dita pode, ou não, ser acompanhada de um tratamento 

específico, de acordo com as necessidades, que altera as mensagens (sintetizando-as, por 

exemplo ). 131 

137 VICKERY & VICKERY, op. cit., p. 17. 
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Tendo em vista que o processo de comunicação tem, muitas vezes, caracteríticas 

assíncronas, pode haver necessidade de armazenar as mensagens de forma a possibilitar uma 

recuperação futura pelo receptor. Este armazenamento pode se dar na memória humana, ou 

em diversos meios fisicos, como o papel, ou ainda sob a forma digital ( nos chamados meios 

magnéticos, como disquetes e fitas de computador ). 

As características ( e principalmente as limitações ) específicas de cada meio utilizado 

obrigam também a uma adaptação, ou codificação, das mensagens quando do armazenamento 

efetivo, e a uma decodificação, quando de sua recuperação. O processo adquire então uma 

maior complexidade, sujeitando-se mais ainda a distorções. 

Cabe ressaltar que o armazenamento das mensagens pode provocar efeitos 

secundários como a manutenção de diferentes versões da mesma mensagem, gerando 

problemas associados à redundância das mensagens armazenadas ( como os relativos à 

confiabilidade e à coerência destas). 

Ao atingir seu destino a mensagem sofre um processo de decodificação, de 

interpretação ou tradução dos símbolos recebidos. Cabe ao receptor buscar e reconhecer a 

mensagem, determinando sua relevância e por fim aceitá-la ou não. Pode então ocorrer um 

reconhecimento explicito da efetividade da comunicação, num processo de feedback entre 

receptor e fonte, completando um ciclo do processo de comunicação. 
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o estabelecimento da comunicação e a assimilação da mensagem trocada dependem 

da capacidade do receptor de compreender esta mensagem, atribuindo-lhe significado ( o 

próprio processo como um todo pode ser encarado como uma "transferência de 

significados" 138 ). 

Desta forma, faz-se necessário que os envolvidos, fonte e receptor, compartilhem o 

que Wassenaar denomina um modelo comum de interpretação dos dados, associado a um 

contexto onde se dá a troca de mensagens. 139 A mensagem transmitida deve ser assimilada pela 

estrutura cognitiva do receptor ( conjunto de conceitos, categorias e valores que lhe são 

familiares e que evoluem e dependem da educação, do ambiente de trabalho, entre outros 

fatores ), resultando assim em informação.14O 

Características específicas da mensagem ( como precisão, oportunidade, relevância e 

clareza) ou associadas à fonte ( tais como, credibilidade e habilidade de comunicação ) 

influenciam a sua assimilação. 

VICKERY & VICKERY, op. cit., p. 135. 138 

139 WASSENAAR. Arjen. Linking information systems planning to business strategy. In : 
SU1HERLAND & MORIEux, op. cit., p. 47-59. 
140 VICKERY & VICKERY, op. cit., p. 21-2. Segundo os autores, a estrutura de conhecimento do 
indivíduo é construida a partir da assimilação de informação de outros e pela interação com o ambiente. 
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o relacionamento entre fonte e receptor ( envolvendo compartilhamento de valores, 

características pessoais e confiança mútua, por exemplo) é outro fator de influência. Também 

contribuem o desejo de informação do receptor ( que o fará buscar e aceitar mensagens, e que 

depende do uso previsto para a informação ), sua capacidade de acesso ao canal, a urgência da 

comunicação e o ambiente em que ocorre. 141 

A comunicação, enquanto ato social, é também influenciada por fatores como a 

posição social e outras características individuais dos participantes ( tais como sexo, idade, 

ocupação e status). 142 

Em particular, a comunicação oral entre pessoas envolve mais do que as palavras 

simplesmente. O arranjo destas, o tom de voz, a velocidade do discurso, a inflexão, as pausas 

e a expressão facial são fatores que influenciam o processo. Quando se dá face a face, a 

postura corporal, a distância e a própria aparência fisica são outros fatores importantes. 

São também fatores de influência, as diferenças de conhecimento entre a fonte e o 

receptor e a presença ( ou falta) de habilidades relacionadas à informação. Por outro lado, a 

separação entre fonte e receptor, no tempo e no espaço, se constitui em uma das maiores 

barreiras à transferência de informação. 

141 CHERRINGTON, op. cit., p. 538-9. Vickery e Vickery destacam a crescente influência do poder 
econômico e de interesses de diversas naturezas, na determinação do processo de transferência de informação, 
onde se procura reduzir custos e maximizar a audiência, situando mais precisamente a operação dos canais no 
contexto do mercado. Diferenças de riqueza. poder e oportunidade na sociedade se refletirão então em 
desigualdades no acesso à informação. In: VICKERY & VICKERY, op. cit., p. 27. 
142 VICKERY & VICKERY, op. cit., p. 14. 
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CAPÍTULO 3 
A INFORMAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO 

"Quando as necessidades do mercado e o progresso tecnológico convergem, dirigem as 
principais mudanças nas práticas de negócio. " 

( Lawrence M Fisher) 

3.1 Os agentes de informação na organização 

A informação, no contexto da Teoria das Organizações, já aparecia com destaque na 

teoria clássica. Neste caso, era utilizada basicamente para prover conhecimento sobre as 

tarefas, de forma a subsidiar sua concepção e controle posterior. A organização era tratada 

como um sistema fechado, onde não se considerava a incerteza associada ao ambiente. 

Coordenação, comunicação e comportamento humano eram problemas simplificados por esta 

abordagem. 

Na medida em que o elemento humano ganha relevância no estudo das organizações, 

aparecem inúmeras outras questões que põem em relevo o papel da interação social e da 

comunicação. 

Já na teoria comportamentalista, a comunicação é considerada essencial. Neste caso, 

considera-se que as premissas decisórias são transmitidas aos membros da organização através 

do processo de comunicação. 

Por outro lado, a ênfase na racionalidade limitada, destaca o papel do conhecimento 

( e da informação, por consequência ) num contexto em que a decisão "racional" é limitada, 

seja pelas limitações humanas de processamento de informação, seja pela própria quantidade 

de informação disponível, muitas vezes insuficiente. Desta forma adquire o processo um 

elemento de imprevisibilidade, de incerteza. 
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- - -------------------------. 

Com a adoção da perspectiva sistêmica, a importância da informação fica mais clara. 

Katz e Kahn chegam a considerar a própria organização como um sistema de informação.143 

A informação aparece asStnl no contexto organizacional, através do processo de 

comunicação, inerente ao sistema social, à interação social ( essencial nas formas de 

comportamento cooperativo ). Na medida em que este sistema se organiza, se estrutura para 

atingir objetivos, constitui-se uma organização. As tarefas são subdivididas, dividindo-se o 

trabalho em partes interdependentes, que devem agir coordenadamente para atingir os 

objetivos, segundo requisitos de eficiência . 

Novamente aí aparece a informação, fluindo entre as partes, permitindo a sua ligação 

efetiva ( juntamente com a energia ). Por outro lado, a própria tarefa, para o seu desempenho 

necessita de informação ( externa e gerada internamente, originada de uma outra tarefa na 

organização ), seja para sua execução propriamente dita, seja para a sua coordenação ou para 

a tomada de decisões. 

143 
144 

Katz e Kahn consideram que 

"As organizações humanas tanto são sistemas informativos como energéticos e 

tanto o intercâmbio de energia como o de informação precisam ser 

considerados, para que possa haver compreensão de como as organizações 

funcionam". 144 

KATZ & KAHN, op. cit., p. 61. 
KATZ & KAHN, op. cit., p. 254-7. 
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Para Cherrington a comunicação constitui o "sangue vital" das organizações, a linha 

que interliga as diferentes partes interdependentes. Segundo Cherrington este processo pode 

ser analisado em 3 níveis, cada um deles com diferentes características : interpessoal, entre 

grupos e organizacional. 145 É tal a sua importância que chega-se a constituir órgãos 

especializados na comunicação. 

A associação entre comunicação e informação confere a esta última um caráter 

dinâmico, na medida em que se considera a sua fluidez, a sua disseminação, a sua troca entre 

fonte e receptor. À informação em si, com suas dimensões ( conteúdo, forma, idade e 

frequência) se agregam processos que sobre ela atuam ( transportando-a eJou modificando-a, 

por exemplo ). 

Freitas e Lesca chegam mesmo a considerar a própria informação como um processo, 

dividido em quatro subfunções: criação de informações ( coleta, aquisição, captação), 

comunicação das informações ( circulação, transmissão, difusão ), tratamento das informações 

( transformação, utilização, interpretação ) e memorização das informações nas formas mais 

diversas. 146 

Neste processo, atuam sobre a informação, ou melhor sobre o fluxo de informação, 

diversos agentes, cada um deles com um papel determinado, seja como fonte, canal ou 

receptor, codificando, transmitindo, armazenando e decodificando informação. 

CHERINGTON,op. cit., p. 532-3. 145 

146 FREITAS & LESCA, op. cit., p. 95. Estas subfunções constituiriam então a "função informacional 
da empresa", com características políticas ( ligadas à utilidade da infonnação ) e logisticas ( ligadas aos 
mecanismos de geração, processamento e acesso à informação). 
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Os principais agentes identificados podem ser divididos em duas categorias : os seres 

humanos ( individualmente ou em grupO) e as máquinas eletrônicas ( mais especificamente, a 

tecnologia de informação ). Estes agentes têm características específicas, podendo atuar 

separadamente ou em conjunto, interagindo para produzir os resultados desejados, podendo 

limitar ou alavancar cada processo, conforme o caso. 

Em particular, o ser humano, como receptor, gerador, transmissor ou processador, 

está envolvido intimamente com a informação. A interação humana filtra a informação, 

manipula-a de diversas formas, adiciona valor pela interpretação e adição de contexto e 

significado. 147 Mesmo que não o sejam diretamente, quando substituidos pela tecnologia, 

determinam ou influenciam as características do processo através da gerência, do projeto e 

operação desta tecnologia. 

147 

Em particular, nas organizações, Cherrington considera que o 

" processo de filtragem pode ser adaptativo ou disfuncional. Quando diretivas 

apropriadas são estabelecidas para auxiliar que supervisores conheçam qual 

informação deve ser eliminada, a filtragem pode ser considerada uma resposta 

adaptativa. Mas se as diretivas e prioridades não tiverem sido definidas pela 

organização, os supervisores se inclinarão por eliminar informação que não 

estão propensos a compreender ou que não lhes favorece". 148 

DA VENPORT, Thomas. Saving IT's soul : human centered information management. Harvard 
Business Review. voI. 72, n.2, March/April1994, p. 122. 
148 CHERRINGTON, op. cit., p.565. Tradução livre. 
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o processamento humano da infonnação, segundo Vickery e Vickery, envolve as 

seguintes atividades: percepção, formação de conceitos a partir da percepção, annazenamento 

na memória, recuperação da memória, confronto da percepção com a memória e confronto 

dos atributos annazenados com o ambiente. 149 Tal processamento é sujeito às limitações do 

cérebro humano em armazenar e processar ( manipular, tratar e compreender) a informação, 

principalmente se em grande quantidade ou de natureza complexa. 150 

Desta forma, o processamento de informação depende da memória humana. Suas 

limitações, em particular, obrigam o o ser humano a fazer uma seleção de infonnação ou 

lançar mão de mecanismos complementares para armazená-la. Desta forma, a memória pode 

se constituir em um fator limitante. 151 Além disso, também exercem influência sobre o 

processamento, fatores como a inteligência e a experiência prévia do indivíduo. 

Mais especificamente, a utilização de infonnação para a solução de problemas, por 

exemplo, é influenciada pela cognição, que participa na definição da situação, na 

determinação dos meios para atingir os fins e na definição dos próprios fins. Neste caso, 

tendo em vista suas limitações, o indivíduo só pode atender a um número limitado de assuntos 

ao mesmo tempo, o que o leva a uma fatoração dos problemas em problemas menores e mais 

simples para que possam ser apreendidos pela mente humana. 

149 

150 
VICKERY & VICKERY, op. cit., p. 37-8. 
VICKERY & VICKERY, op. cit., p. 216. 

151 DA VIS, G. B. Strategies for information requirements determination. 
21, n. I, 1982, p. 8. 
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Além disso, os indivíduos são propensos a enxergar apenas aquelas coisas compatíveis 

com seus esquemas de referência já existentes. As percepções em desacordo com estes 

esquemas são descartadas, através de um processo de filtragem, ou são reinterpretadas ou 

racionalizadas até que se elimine a discrepância. 152 

Cabe ressaltar que parte das limitações de processamento podem ser reduzidas, ou até 

mesmo superadas, através do desenvolvimento de capacitação para o tratamento da 

informação, pela educação e pelo treinamento. 

Por outro lado, McGee e Prusack consideram que o comportamento dos indivíduos 

frente à informação é tão importante quanto a própria informação.153 No entanto, segundo 

Davis, existe evidência substancial que tal comportamento não é isento, tanto na seleção 

quanto no uso dos dados. 154 

As pessoas dependem umas das outras para conseguir informação, principalmente 

quando confrontadas com situações novas, onde a incerteza é maior. Estas características se 

associam aos comportamentos humanos observados em relação à informação. 

Como já vimos, as características individuais e do relacionamento entre fonte e 

receptor também influenciam, bem como o comportamento de ambos ( no caso dos seres 

humanos ). Se ocorrem resistências, por exemplo, a comunicação fica prejudicada. 

152 A solução de problemas e outras questões são tratadas no contexto do processo decisório nas 
orpmiZ8ÇÕeS. In: MARCH& SIMON,op. cit., p. 212-217. 
15 McGEE & PRUSACK, op. cit., p. 106. 
154 DA VIS, op. cit., p. 8. 
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No caso de grupos, a comunicação é influenciada também pela forma como o grupo é 

estruturado. Dependendo desta estruturação, pode-se ou não encorajar, facilitar a 

comunicação, oferecer a oportunidade para interagir. A comunicação dependerá, por exemplo, 

da coesão do grupo. Vale destacar que o tamanho do grupo é outro importante fator. Quanto 

maior o seu tamanho menor será a velocidade com que será transmitida e menos precisa será 

a informação. 

No contexto das organizações, a limitação mais geral é a posição que as pessoas 

ocupam no espaço organizacional, que determinará sua necessidade ( quantidade e tipo de 

informação ), percepção e interpretação da informação que chega e sua procura por 

informação adicional. 

A informação é um recurso que dá poder aos indivíduos dependendo de como eles 

optam por usá-la. Trata-se portanto de um recurso político, através do qual se exerce a 

influência. É símbolo de status e de autoridade. 155 

Segundo Browne : "está claro que o envolvimento em prover informação para 

tomadores de decisão é um fator importante na determinação da extensão e influência e do 

poder que tem um indíduo".ls6 

155 No que diz respeito às organizações, Motta considera que poder organizacional significa para um 
individuo maior controle sobre seus ganhos e perdas, e maior influência sobre os comportamentos alheios e o 
destino da própria instituição. In : MOITA. op. cit., p. 58. 
156 BROWNE, op. cit., p. 34. 
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- ---- - -------------

Para Keen, as informações são recursos políticos, e nas organizações, em particular, o 

controle de informação é base para a influência e autonomia de indivíduos e grupoS.157 A 

resistência ao compartilhamento de informação por exemplo, pode ser creditada à possível 

ameaça aos interesses de grupos ou pessoas, à limitação da autonomia, à redução da 

influência, ou mesmo, ao acréscimo de trabalho. 

o valor da informação tem caráter subjetivo, depende do contexto de uso, sendo 

função da necessidade dos que dela se utilizarão. Pode mesmo ser positivo, quando beneficia, 

ou negativo, quando prejudica ( quando é usada para a exploração de um grupo por outros, 

por exemplo ).158 No dia a dia as pessoas buscam informações diversas, como os mais variados 

objetivos : sobre produtos e serviços, para educação e treinamento, entre outros. 

A adequação da informação às necessidades requer em primeiro lugar o preenchimento 

de requisitos relacionados às já citadas dimensões da informação : forma ( clareza, 

inteligibilidade ), conteúdo ( precisão, relevância ), idade e frequência ( oportunidade ).159 

Cada um tem uma necessidade diferente de informação, função principalmente de sua 

capacidade intelectual e de suas atividades. Estas necessidades mudam constantemente, o que 

atribui à informação um caráter perecível, cuja validade desaparece com o tempo. 

157 KEEN, Peter G. W. Information systems and organizational change. CISR WP. No. 55. Sloan WP. 
No. 1118-80. Center for Information Systems Research. Sloan School of Management. Massachussets 
Institute ofTechnology. Boston, May 1980, p.7. 
158 MENEZES DE FIGUEIREDO, op. cito, p. 124. 
159 GRIFFlrnS, op. cit., p. 96. 
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Na organização, as necessidades de informação variam conforme a atividade 

desempenhada ( principalmente em relação ao nível hierãrquico ), conforme a responsabilidade 

associada à função, a educação e o treinamento, ou a experiência prática de cada membro da 

organização. 160 

Menezes de Figueiredo destaca que o valor da informação pode se dividir em valor 

com o uso ( do ponto de vista do usuário ), ligado ao beneficio que o usuário obtém do uso e 

do efeito do uso, e valor para a troca ( sob um ponto de vista econômico, que consiste em 

determinar o preço de uma unidade de informação ).161 

Segundo Browne, a informação tem um papel importante no processo decisório nas 

organizações, considerado na maioria, senão todas as abordagens que tratam deste processo. 

É utilizada na definição do problema a ser resolvido e na busca de opções, por exemplo. 

No contexto da tomada de decisão, Browne, a partir de análise da literatura existente 

sobre o assunto, identifica cinco tipos de uso da informação, que não são mutuamente 

exclusivos : 162 

• instrumental : quando há ligação direta da informação com o resultado, quando há 

evidência como base para a tomada de decisão; 

• conceitual: quando a informação altera a compreensão de uma pessoa sobre um problema~ 

• tático: quando a informação é usada como tática ou substituto da ação; 

160 A informação pode também ser de diversas naturezas. Por exemplo, a informação para o controle 
gerencial, caracterizado pelo contato interpessoal é diferente daquela utilizada no planejamento estratégico, 
que é um processo não estruturado, não rotineiro, que necessita de muita informação externa. A informação 
para contabilidade, por outro lado, é eminentemente de natureza quantitativa, preparada segundo regras 
pré-definidas de inspiração legal. 
161 MENEZES de FIGUEIREDO, op. cit., p.124. Baseado em REPO, A. J. The dual approach to lhe 
value of information : an appraisal of use and exchange values. Information Processing & Management, 
22(5):373-83, 1986. 
162 BROWNE, op. cit., p. 65. Tradução livre. 
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• simbólico: quando a informação é um sinal ou símbolo de uma outra realidade ( como por 

exemplo, é o caso daquela obtida através de computadores ); 

• político: quando relacionada ao status, ao controle e ao poder. 

Tratando também da tomada de decisão, Campos aponta como características da 

informação útil: 163 

• quantidade adequada ( nem excessiva, quando é dificil de tratar, nem insuficiente, quando 

não provoca a necessária redução da incerteza ) 

• adequação, com conteúdo compatível com a natureza das decisões e formato de fácil 

assimilação; 

• oportunidade, que alcança o receptor no momento certo ( nem antes, nem depois ); 

• confiabilidade; 

• clareza ( inteligibilidade pelo receptor ); 

• relatividade, quando associada a um padrão de referência. 

A importância de uma maior quantidade de informação é motivo de controvérsia. 

Katz e Kahn consideram que a maior quantidade de informação, que não se consegue receber 

e absorver ( ou mesmo, é irrelevante), pode provocar o que se denomina sobrecarga de 

inrormaçio, causando reações disfuncionais, como a omissão ( negação da informação ), o 

erro e a filtragem. 164 

163 CAMPOS, Ana Maria. Decisão e informação gerencial. EBAP, FGV, 1988, mimeo. In : VIEIRA, op. 
cit., p.72-74. 
164 KATZ & KAHN, op. cit., p. 294. 
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Davenport, por outro lado, apresenta uma visão diferente : "não existe uma coisa 

como a sobrecarga de informação; se a informação é realmente útil nosso apetite por ela é 

insaciável" .165 Da mesma forma, McKinnon e Bruns não encontraram, em sua pesqUIsa 

realizada com 73 gerentes de diversas organizações, evidências de ocorrência de tal 

sobrecarga. 166 

Browne também não encontra evidências de sobrecarga em sua pesquisa, destacando 

que a quantidade de informação que pode ser processada pelo indivíduo parece estar 

fortemente ligada à relevância da informação fornecida para a tarefa desempenhada e à 

experiência dos tomadores de decisão. 167 

A informação, como elemento de ligação, de troca, que se dá através do processo de 

comunicação, pode ser usada também na coordenação de atividades interdependentes, como 

ocorre nas organizações. 168 Além disso, como já vimos, a partir da informação se gera 

conhecimento, o que por sua vez facilita o aprendizado. 

165 DAVENPORT, Thomas. Saving IT's soul : human centered infonnation management. p. 122. 
Tradução livre. 
166 McKINNON, Sharon M. & BRUNS, Willian Jr. The information mosaico Harvard Business School 
Press, 1992, p. 208-9. 
167 BROWNE, op. cit., p. 63. 
168 Tratando das organizações, Barnard considera que : "a possibilidade de realização de um objetivo 
comum e a existência de pessoas cujos desejos possam constituir motivo para que contribuam para tal objetivo 
comum são dois polos do sistema cooperativo de esforço. O processo pelo qual tais potencialidades se tornam 
dinâmicas é a comunicação". In : BARNARD, Chester. The functions of the executive. Cambridge, Mass., 
Harvard Univerity Press, 1938. apudWAHRLICH, op. cit., p. 61. 
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A informação se liga também à incerteza associada à tarefa, que Galbraith define como 

a diferença entre a quantidade de informação requerida para realizá-la e a quantidade 

realmente possuída. Esta quantidade é função da natureza da tarefa e do nível de performance 

exigido. Os aspectos da tarefa, como diversidade de objetivos e nível de performance 

almejado, definem, segundo Galbraith, o número de variáveis sobre as quais a organização 

deverá colher informação. 169 

Em particular, a divisão do trabalho é um outro fator determinante, uma vez que gera a 

necessidade de coordenação. Esta por sua vez faz uso de mecanismos de coleta, decisão e 

disseminação de informação para resolver conflitos e guiar as ações interdependentes. O tipo 

de mecanismo de coordenação utilizado dependerá da natureza da interdependência 

(conforme categorização apresentada por Thompson, anteriormente). 

Se a tarefa é bem conhecida, pode ser planejada previamente. Caso contrário, serão 

necessárias alterações no decorrer de sua execução ( com respeito a recursos, prazos e 

prioridades, por exemplo ) que requerem informação. O efeito principal da incerteza 

relacionada à tarefa é de limitar a capacidade de previsão, planejamento da organização. 170 

O processamento de informação restrito aos seres humanos e meios ditos 

convencionais ( como manipulação de papéis, ou a comunicação oral ) tem limitações 

inerentes aos seres humanos, e específicas destes meios ( como aquelas ligadas ao tempo, 

espaço, velocidade e capacidade ). Tais limitações acabam por dificultar a coleta, 

tratamento e disponibilização de informação. 

169 GALBRAI1H, lay R Organization designo USA, Addison-Wesley Publishing Company, 1977, p. 
36-7. Segundo Motta, Galbraith utiliza uma perspectiva contingencial para construir uma teoria de 
~ da organização centrada na informação. In : MOTTA, op. cit., p. 115. 
170 GALBRAI1H, op. cU, p.36-7. 
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Neste ponto ganha destaque um outro agente de infonnação, a tecnologia de 

infonnação, que fornece o suporte a todas as etapas do processo , permitindo a superação 

destas limitações, principalmente no que tange à disponibilidade da infonnação. 

Utilizando a tecnologia de infonnação pode-se, por exemplo, facilitar a manutenção da 

consistência global da infonnação e o seu acesso, influir na frequência, na fonnalização, no 

armazenamento e na comunicação, e ainda buscar infonnação no ambiente externo da 

organização. 

De fato, como será discutido posterionnente, o extraordinário avanço da tecnologia de 

informação influencia as organizações como um todo, e a infonnação e os sistemas de 

informação em particular. Esta influência é tal que, Oxner e Charlab se referem ao que 

denominam de "informação tecnológica", destacando que 

" até a invenção dos computadores, a palavra informação sempre se referiu ao 

ato pessoal de ganhar conhecimento, como alguém que leia livros ou se cerque 

de sábios. Mas os computadores mudaram a natureza da informação e, hoje, a 

entendemos como algo que pode ser coletado, manipulado, trocado e 

processado. ,,171 

171 OXNER, William & CHARLAB, Sergio. A revoIuçlo da informaçlo. Rio de Janeiro, Senai, Vol.l, 
1995, p. 13-4 .. 
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3.2 A informação e a gerência da organização 

A infonnação está intimamente ligada ao desempenho da função gerencial. 

Constantemente os gerentes na organização buscam, recebem, processam e enV1am 

informação para direcionar suas atividades ( como planejamento, controle e coordenação ). O 

gerente, na organização, lida com pessoas, toma decisões e é importante fonte, canal e 

receptor de infonnações, para subordinados, outros gerentes ou para o ambiente externo. l72 

Mintzberg considera que a gerência é uma atividade caracterizada pela fragmentação, 

pela brevidade, em que estão envolvidos julgamentos, além de análises. 173 O gerente, como 

conclui Mintzberg, tem grande desejo por infonnação ( ou sede, para usar o tenno literal do 

autor ), uma vez que 

" muito do poder do gerente deriva da informação. A partir do acesso exclusivo 

a algumas das fontes de informação, o gerente desenvolve um banco de dados 

que o capacita a tomar decisões mais efetivas do que seus subordinados". 174 

Mintzberg identifica três principais categorias que definem os papéis do gerente : 

intemessoal ( ligada aos relacionamentos interpessoais ), informacional ( ligada à troca de 

infonnação ) e decisional (ligada à tomada de decisão ). 

172 Bio destaca que o sistema de informação é "uma ferramenta integrada ao processo de gerência e 
portanto, um fator de melhoria ou de limitação dos próprios padrões gerenciais que a empresa consegue por em 
prática". In : BIO, Sérgio. Sistemas de infonnaçio : um enfoque gerendal. 2.a ed., São Paulo, Atlas, 1985, 

~ 114. 
I MINTZBERG, The nature ofmanagerial work. p.S. 
174 MINTZBERG, The nature of managerial work. p. 4. Tradução livre. 
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- - - -----------------------

Da autoridade e do status, associados ao gerente na organização, derivam-se os papéis 

interpessoais : de representante da organização; de ligação com outras pessoas fora da 

organização para obter informação; de líder ( que define o seu relacionamento com os 

subordinados ). Em particular, os papéis interpessoais colocam o gerente em uma posição 

única para obter informação. 175 

Os papéis informacionais, ou seja, associados à transmissão e recepção de informação 

são três: monitoração ( para detectar mudanças, identificar problemas e oportunidades, onde 

o gerente é receptor e coletor de informação ), disseminação ( que envolve a transmissão de 

informação especial pela organização ) e porta-voz ( para transmissão de informação para o 

meio ambiente ). 

Por sua vez, os papéis decisionais compreendem os de empreendedor, alocador de 

recursos, negociador e de mediador de conflitos. A importância da informação para o gerente 

é tal que Mintzberg chega a vê-lo como um sistema de processamento de informação. 176 

Para obter a informação de que necessitam, os gerentes utilizam usualmente como 

fontes os sistemas de informação formais, mas estes não atendem completamente suas 

necessidades. Para complementá-Ias todo gerente cria e usa um sistema de informação 

pessoal, informal, que é baseado na observação direta e nos contatos interpessoais dentre e 

fora da empresa. Para tanto faz uso de contatos face-a-face., quando possível, ou de outros 

mecanismos como o telefone, o correio e o fax, por exemplo. 177 

175 

176 

177 

MINfZBERG, The nature ofrnanageriaI work. p. 56-59. 
MINfZBERG, The nature of manageriaI work. p. 72. 
McKINNON & BRUNS, op. cit., p. 7. 
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Segundo Mintzberg, os diversos estudos sobre os gerentes demonstram que estes 

preferem os canais verbais do sistema infonnal, em detrimento de documentos e relatórios do 

sistema formal. 

Os canais formais são vistos frequentemente como lentos, não confiáveis, limitados na 

informação que transportam. A informação de natureza especulativa e intangível não são 

tratadas por estes, apesar de sua inegável importância. Além disso, ao atravessar os canais 

através da hierarquia, ocorre uma agregação de informação, que pode tomá-la vaga demais, 

ou abstrata demais para subsidiar a decisão. 178 

Desta forma, os gerentes preferem a "comunicação ao vivo", oral ou não, pois 

através dela se obtem informação adicional associada à inflexão de voz, aos gestos e à 

expressão facial, por exemplo. Os meios informais ( telefone e encontros não programados, 

por exemplo) são usados para obter informação mais rapidamente. 179 

O sucesso no desempenho dos papéis que envolvem informação dependerá da 

capacidade do gerente de criar e manter um largo número de relacionamentos e contatos 

dentro e fora da organização, de se comunicar enfim. 

178 

179 
MINZTBERG, The structuring of organizations. p. 49. 
MINTZBERG, The nature of managerial work. p. 31-35. 
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No que diz respeito ao processo decisório, as organizações e seus gerentes, têm 

necessidade constante de tomada de decisão, de diferentes naturezas, desde as rotineiras, 

repetitivas, tipicas dos níveis inferiores da estrutura, até aquelas de caráter estratégico, mais 

abrangentes e complexas, que lidam com um maior grau de incerteza e que requerem mais 

experiência e informação. Esta informação, como já vimos, é canalizada para os pontos 

decisórios através do sistema de comunicação. 180 

Para Campos, a atividade decisória na organização se confunde com a própria 

atividade gerencial. 181 Pode ser tarefa de um indivíduo ou de um grupo. O caráter essencial da 

decisão, segundo Campos, é a escolha dentre diversas opções ou alternativas, orientada pelos 

objetivos da organização. 

Segundo Browne, os modelos para tomada de decisão na organização podem ser 

divididos em 3 categorias principais, que guardam alguma interdependência entre si : clássico 

ou racional, neoclássico ou de racionalidade limitada, e político.182 

O modelo clássico ou racional parte da suposição de que o homem é um ser puramente 

racional, que procura maximizar a quantidade de informação para determinar uma solução 

ótima. Parte da suposição de que se dispõe da informação completa - mesmo em situações de 

incerteza - que se conhecem todas as alternativas e as consequências, e que existe uma melhor 

escolha dentre as alternativas, guiada por objetivos. Fatores como poder, crenças e conflitos 

não são considerados neste processo. 

180 

181 

182 

SIMON,op. cit., p.47. 
CAMPOS, op. cit., p. 62. 
BROWNE, op. cit., p. 19. 
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No entanto, dadas as limitações do ser humano em absorver e processar informação, 

este não consegue operar de forma puramente racional no processo decisório, o que invalida a 

hipótese básica deste modelo. 

o modelo neoclássico, também conhecido como de racionalidade limitada, se baseia 

no fato de que nem todas as alternativas, escolhas, cursos de ação e consequências de ação 

são conhecidas, face à complexidade dos problemas e à limitação para tratar seus diferentes 

aspectos ao mesmo tempo. É o modelo adotado por Simon, já apresentado anteriormente 

quando da descrição dos aspectos relacionados à teoria comportamentalista. 183 

Neste caso, considera~se que nem toda a informação necessária está disponível. 

Busca-se então uma solução satisfatória, pela análise da informação sobre as alternativas. 

Quando esta é encontrada a busca cessa. Este modelo contempla as limitações do ser humano 

para processar informação de forma objetiva e puramente racional, e outras restrições, como 

tempo e custo. 

o terceiro modelo, denominado político, enfatiza o comportamento dos indivíduos nas 

organizações, que são consideradas coalizões de indivíduos organizados em subunidades com 

objetivos e aspirações variáveis. A decisão procura então equilibrar estas demandas e 

interesses, baseando-se em barganhas e compromissos. 184 

183 

184 
SIMON,op. cit., passim. 
BROWNE,op. cit., p. 33. 
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o processo é visto como a busca de uma alternativa que seja aceitável à luz dos 

interesses principais envolvidos. Nem todas as alternativas são consideradas, mas somente 

aquelas que diferem das políticas existentes. O problema é continuamente redefinido, de forma 

a tomar a decisão gerenciável. O foco é de curto prazo. 

No modelo politico de tomada de decisão, a informação é um recurso que dá poder 

aos indivíduos, sendo utilizada para fins políticos ( e não para a avaliação de alternativas ). 

Não se busca a decisão ótima, mas aquela aceitável a todos os interesses da organização.185 

Como já vimos, Browne constata que a informação tem um papel importante no 

processo de decisão, considerado na maioria, senão todas as abordagens para o processo 

decisório. É utilizada na definição do problema a ser resolvido e na busca de opções, por 

exemplo. 

No entanto, como afirma Browne, "embora exista concordância quanto à importância 

da informação, seu papel no processo é pouco compreendido". 186 A questão de como os 

tomadores de decisão usam a informação e tomam efetivamente decisões ainda não é 

totalmente compreendida. 

Para Keen, a decisão é multifacetada, emotiva e somente parcialmente cognitiva, 

destacando que quase todos os estudos que descrevem o processo decisório sugerem que a 

análise formal de informação quantitativa é um fator de menor importância. Outros fatores 

como negociação, personalidade, intuição e hábito têm maior influência.181 

185 BROWNE, op. cit., p. 42. Segundo Browne. a informação não é diretamente considerada em muito 
da literatura sobre modelos políticos, embora exista evidência que ter certa informação ou acesso a ela seja uma 
fonte de poder para os individuos. 
186 BROWNE,op. cit., p. 15. Tradução livre. 
187 KEEN,op. cit., p.3. 

96 



Mais especificamente, tratando da decisão gerencial no contexto das organizações, 

Motta considera que 

'j4 teoria contemporânea da decisão gerencial procura demonstrar o valor do 

senso comum, da simplicidade e do juízo das pessoas, através do uso efetivo 

dos instintos e percepções individuais. Refere-se muito à decisão intuitiva, isto 

é, àquela que não se baseia ou mesmo contradiz a lógica dos fatos 

explicitamente conhecidos e sistematizados. A intuição é vista como um impulso 

para ação em que não se faz uso do raciocínio lógico". 188 

Cabe ressaltar que, a abordagem de pesquisa operacional que ganhou impulso nas 

décadas de 50 e 60 com a disseminação dos computadores, procurou melhorar o processo de 

decisão tomando-o mais racional, formulando o problema de um ponto de vista matemático e 

testando as alternativas frente ao modelo constituido, antes da efetiva implementação. Tal 

abordagem explora a maior capacidade de processamento de informação pela associação da 

matemática com os computadores. Com isto, foi desenvolvido esforço para coletar informação 

em bancos de dados, através de sistemas de informação formais, que amparam o processo 

decisório. 189 

188 

189 
MOITA, op. cit., p. 50. 
GALBRAITII,op. cit., p.25. 
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3.3 Os sistemas de informação na organização 

Os diversos elementos interligados, interdependentes, estruturados para tratar a 

informação, sugerem a adoção de uma perspectiva sistêmica para o tratamento das questões 

ligadas à informação. De fato, é usual, pelo menos nas áreas de Administração, de Ciência da 

Informação e da Informática, situar tais questões no âmbito do que se denomina 

genericamente de sistema de informação. 190 

A visão sistêmica facilita também a compreensão, na medida em que o ser humano, a 

tecnologia de informação e o ambiente maior ( a organização, e a própria sociedade) também 

podem ser considerados sistemas. Desta forma, o sistema de informação é parte de um sistema 

maior do qual recebe entradas, processa-as, gerando então saídas para este ambiente. Trata-se 

portanto, de um sistema aberto. 

Em particular, os sistemas de informação podem ser classificados de diversas formas, 

conforme seja dada ênfase a determinados aspectos. Por exemplo, quanto à dispersão das 

fontes/receptores pode ser classificado como centralizado ou descentralizado. Quanto à 

função principal, pode ser de recuperação ou de processamento de informação. 

Nas organizações, os sistemas de informação podem ser formais, abrangendo a 

estrutura e os fluxos formalmente estabelecidos de coleta e distribuição de informação, ou 

informais, que surgem de forma não planejada, fruto do contato interpessoal.191 

190 Pizza Junior define "sistema" como um conjunto de partes interdependentes que desempenham uma 
função determinada, conduzindo a um resultado pré-estabelecido. In: PIZZA JUNIOR, Wilson. 
Considerações sobre a Teoria Geral de Sistemas. Revista de Administraçlo Pública. Rio de Janeiro, FGV, 
20(2), abr./jun. 1986. Por sua vez, Churchman destaca que os computadores são indubitavelmente sistemas. 
In: CHURCHMAN, C. WEST. Introduçlo à teoria de sistemas. 2.a ed., Petrópolis, Vozes, 1972. p. 141. 
191 CAMPOS, op. cit., p. 75. 
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É importante notar que o impacto da tecnologia de informação torna a associação 

entre ambos quase mandatória, a ponto de Walton se referir a ambos genericamente como 

sistemas de tecnologia de informação.192 

No que diz respeito ao tipo de informação tratada, tais sistemas podem ser 

classificado como: 193 

• operacionais, onde se observa um baixo grau de tratamento dos dados, tendo como foco o 

armazenamento e emissão de relatórios sobre atividades, buscando aumentar a eficiência 

destas atividades; 

• de informação gerencial, cujo foco é o tratamento da informação, de forma estruturada e 

integrada. São normalmente desenvolvidos para atender necessidades de áreas funcionais, 

como marketing e contabilidade. Lidam com situações estruturadas e mais simples. 

• de suporte a decisão, para apoio específico ao processo decisório, voltado para a gerência 

de mais alto nível, enfatizando a flexibilidade e apresentando alto grau de processamento, 

de natureza mais complexa, para gerar informação. Integrado ao processo de gerência, faz 

uso de modelos quantitativos e qualitativos de análise. 

• de informações executivas, para atender às necessidades de informação dos executivos de 

alto nível. São normalmente mais flexíveis e fáceis de usar. 

o sistema de informação pode ser considerado como uma interface, um elemento 

mediador entre outros elementos, seres humanos, tecnologia de informação e organizações, 

ou pode, numa visão mais abrangente, incluí-los. 

192 W AL TON, op. cit., passim. 
193 A classificação é apresentada por Ralph H. Sprague Junior. Estrutura para o desenvolvimento de 
sistemas de apoio à decisão. In: SPRAGUE, Ralph. H. & WATSON, Hugh. Sistemas de apoio à decislo. 
Rio de Janeiro, Campus, 1991. p. 9-42. 
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Sá Carvalho, por exemplo, considera os sistemas de informação como sistemas 

sócio-técnicos, onde o elemento humano e a tecnologia têm a mesma importância, devendo, 

portanto serem tratados em conjunto. 194 

Por outro lado, Gomez apresenta a seguinte definição para o que denomina sistema de 

recuperação de informação: 

194 

195 

"( ... ) o Sistema de Informação se constitui em um modelo homogeneizador de 

um domínio plural de ações de informação, já institucionalizadas ( na forma de 

bibliotecas, arquivos, etc ), ou incipientes, ainda por serem formalizadas. 

Resulta de uma ação intencional, planejada, sobre um processo de comunicação 

de conhecimentos que normalmente lhe precede. Sua intervenção realiza-se como 

antecipação mode/izadora do que seria um fluxo desejável de informação entre 

dois polos de geradores e usuários, ao qual se procura otimizar por meio de 

controle sistêmico de diferentes variáveis do processo ( geração, coleta, 

armazenagem, organização, representação, recuperação, disseminação)". 195 

Campos Filho, apresenta ainda uma outra definição : 

"(. .. ) os sistemas de informação podem ser conceituados, do ponto de vista do 

seu gerenciamento, como uma combinação estruturada de informação, recursos 

humanos, tecnologias de informação e práticas de trabalho ( atividades ), 

organizadas de forma a permitir o melhor atendimento aos objetivos da 

organização". 196 

sÁ CARVALHO, op. cit., p. 210. 
GOMEZ, op. cit., p. 117-8. 

196 
CAMPOS FILHO, Mauricio Prates. Os sistemas de informação e as modernas tendências da 

tecnologia e dos negócios. Revista de AdmiIlistraçlo de Empresas. São Paulo, FGV, 34(6), nov.ldez. 1994, 
p.35. 
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Vickery e Vickery por sua vez consideram o sistema de informação como "um 

conjunto de elementos que interagem, sob o controle humano, operando juntos para alcançar 

um objetivo desejado" .197 

Cabe também citar a definição apresentada por Freitas e Lesca, que destaca três 

componentes principais do sistema de informação : pessoas, estrutura da organização e a 

tecnologia de informação : 

"Definimos o sistema de informação como o conjunto interdependente das 

pessoas, da estrutura da organização, das tecnologias de informação 

( hardware e software), dos procedimentos e métodos que deveriam permitir à 

empresa dispor, no tempo desejado, das informações que necessita ( ou 

necessitará) para o seu funcionamento atual e para sua evolução". 198 

As definições anteriores destacam os diversos componentes do sistema, que processam 

entradas para produzir saídas, destacando o papel dos agentes principais, os seres humanos e 

as máquinas eletrônicas, como fontes, canais e receptores de informação. 

o processamento de informação tem uma característica dinâmica e circular, conduzido 

pelos agentes que definem e iniciam processos de forma a atuar sobre determinadas entidades 

concretas ( mensagens, dados, símbolos ). 

Na fonte e no receptor humanos estes processos têm uma natureza mais abstrata, 

tanto na geração, quanto na recepção e assimilação da informação ( atividades realizadas pelo 

cérebro humano ). A partir daí, ações podem ser iniciadas e conduzidas pelos agentes ( como 

o reconhecimento explicito da efetivação da comunicação, por exemplo ). 

197 VICKERY & VICKERY, op. cit., p.217. Cabe ressaltar que esta definição e a anterior, de Gomez, são 
fflresentadas no contexto da Ciência da Informação. Tradução livre. 
I FREITAS & LESCA, op. cit., p. 95-6. 
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--------------------------------------------------------------~-------------- - ~ 

Cabe observar que o conteúdo da informação, ou melhor, a própria informação, não 

existe por si só, mas é construído pelos agentes humanos no âmbito do sistema de informação. 

A informação sem conteúdo construído e percebido, reduz-se apenas à mensagem, não 

podendo, por consequência, adicionar conhecimento ou resultar em uma ação posterior. 

A participação de cada agente, seres humanos e máquinas, é definida pelos objetivos 

colocados pelo ambiente externo em termos de resultados. A luz destes objetivos, colocam-se 

então requisitos e necessidades ( e mesmo restrições ) aos agentes e canais que constituem o 

sistema de informação. A resposta, ou produto, deste sistema será função direta das 

caracteristicas dos agentes ( que podem ser tanto alavancadoras como limitadoras ). 

No caso, ao agente humano se associam limitações na capacidade de processamento e 

condicionantes, ligadas a suas caracteristicas individiduais e ao seu comportamento. Por outro 

lado, associam-se também inovação e criatividade, que contribuem para fazer deste agente um 

participante ativo do processo, na medida em que o concebe e executa. É este agente que, a 

partir das mensagens, agrega significado, produzindo informação. 

À máquina eletrônica ( tecnologia de informação) associam-se, basicamente, um 

desempenho melhor, em termos de velocidade e capacidade de processamento. Em um 

primeiro momento, sua ação é de natureza passiva, ou seja, dependente da participação ( seja 

concebendo, seja acionando ) do agente humano. Com a evolução da tecnologia de 

informação esta caracteristica, em particular, se alterará, como veremos mais adiante. 
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-------------------------------~~-- -- -- -~ 

Browne destaca que apesar da importância da informação, existe substancial evidência 

de que esta nem sempre é usada, mesmo que disponível. Esta falta de uso da informação é 

atribuída por Browne aos seguintes fatores : 199 

• "sistemas de informação formais são demasiadamente limitados no tipo de informação que 

fornecem, à luz da preferência dos gerentes pelo contato face-a-face e pelo telefone; 

• sistemas de informação tendem a sumarizar a informação perdendo a riqueza da informação 

ao ponto em que esta se toma pouco convincente; 

• o intervalo de tempo em prover informação através de sistemas formais é muito grande 

frente a velocidade exigida pelo processo de tomada de decisão gerencial; 

• poder e política na organização podem fazer com que o gerente ignore ou distorça a 

informação recebida; 

• a carga de trabalho dos gerentes encoraja-os a serem orientados à ação e a usar informação 

o mais atualizada possível; 

• existe um limite para a quantidade de informação que o cérebro do gerente pode processar; 

• o cérebro humano filtra a informação que recebe e tende a eliminar a informação que está em 

desacordo com a experiência passada ou que cria uma dissonância cognitiva". 

De forma semelhante, Keen identifica uma "inércia nas organizações" com relação aos 

sistemas de informação, tendo como principais causas :200 

• a informação é um componente pequeno no processo decisório, uma vez que a decisão é 

multifacetada, emotiva, depende da personalidade e de outras características individuais 

( como a intuição e o hábito); 

• o processamento da informação pelo ser humano é baseado na experiência e na 

199 

200 

simplificação; 

BROWNE, op. cit., p. 15. Tradução livre. 
KEEN,op. cit., p. 3-5. 

103 



------------------------------------------------------------------------- -

• organizações são complexas e a mudança é incremental e evolucionária; 

• dados não são apenas uma commodity intelectual mas também um recurso político, cuja 

redistribuição afeta interesses de grupos particulares. Desta fonna, a distribuição de 

infonnação é vista como uma ameaça por grupos que obtem influência e autonomia a partir 

do controle da infonnação. 

A despeito das observações anteriores, de Browne e Keen, sobre a relativa falta de uso 

da informação nas organizações, sua importância estratégica é apontada atualmente em 

diversos trabalhos. As últimas décadas são caracterizas pelo que se denomina de Revolução de 

Informação, onde a nova fonte de riqueza não é material, mas sim a informação e o 

conhecimento aplicado. 

Para Lesca e Almeida, "a informação penetra atualmente de fonna intensiva em nossas 

vidas. O mundo transforma-se em uma economia global, na qual se observam grandes fluxos 

de infonnação". A informação e o conhecimento são considerados recursos fundamentais das 

organizações, que cada vez mais se preocupam com a geração, fluxo e disponibilização de 

infonnação interna e externa à organização.201 

Segundo McGee e Prusack, "numa economia de infonnação, a concorrência entre as 

organizações baseia-se em sua capacidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a 

infonnação de fonna eficaz".202 

201 LESCA. Humbert & ALMEIDA. Fernando C. Administração estratégica da informação. Revista de 
Administraçio. São Paulo, USP, vol. 29, D. 3, julho/setembro 1994, p. 66. 
202 McGEE & PRUSACK, op. cit., p. 3. 
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Lesea e Almeida apontam a emergência de uma "função vital". a gestão de informação 

e do conhecimento, que permitirá as organizações :203 

• se adaptarem às mudanças, e principalmente aos clientes, antecipando suas expectativas, 

através do que denomina "serviço inteligente"; 

• melhorar sua reação, a partir de informação rápida e seletiva; 

• possibilitar sua evolução ( numa estratégia pró-ativa ); 

• desenvolver sua capacidade de aprendizado e inovação; 

• perceber o que ocorre no exterior, antecipando acontecimentos; 

• buscar a capacitação através da experiência adquirida. 

Em particular, a maior exigência de flexibilidade pela organização moderna, leva a 

propostas de estruturas de organização como as atomizadas, modulares ou holográficas : 

baseadas em equipes polivalentes, descentralizadas e autônomas, diferenciadas por objetivos e 

área geográfica. 

Nestes casos, se exige novas formas de interdependência e coordenação, alcançadas 

através de comunicações intensivas e irrestritas, onde a organização se toma um grande 

sistema de processamento de informação, menos baseada na condução de papéis e na 

interação humana e mais na informação, que perde a maior parte de sua confidencialidade. 

Com isto, reduzem-se as fontes de poder baseadas em restrições de informação e 

comunicações cautelosas. 204 

203 

204 
LESCA & ALMEIDA, op. cit., p.96-101. 
MOTTA,op. cit., p. 122-131. 
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PARTE 11 

TECNOLOGIA, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E ORGANIZAÇÃO 

A primeira abordagem de organização tratada neste trabalho, de natureza prescritiva e 

normativa, foi a chamada teoria clássica de organização, da qual são as maiores expressões a 

Administração Científica, os trabalhos de Gulick e Urwick e a Burocracia. 

Estas concepções de organização são de natureza reducionista, na medida em que se 

restringem a determinadas dimensões formais, concentrando-se nos problemas de distribuição 

de funções e da estrutura formal de autoridade. O pressuposto básico utilizado é a existência 

de uma maneira ótima de executar o trabalho, baseada em critérios de eficiência econômica. 

A organização é concebida e tratada como uma máquina, de quem se espera um 

comportamento rígido, formal, previsível. O ser humano, por sua vez, aparece como um 

simples adjunto destas máquinas. 

Em que pesem os ganhos de eficiência obtidos com a adoção da teoria clássica, esta se 

revelou insuficiente para tratar a complexidade das organizações, do seu ambiente externo e 

dos seres humanos em particular. Sobre estes últimos, cabe ressaltar, foi constatada uma série 

de consequências negativas como a alienação e a perda de qualificação e de autonomia na 

realização do trabalho. 
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A informação aparece neste contexto mais como um elemento a ser apropriado dos 

trabalhadores, para permitir uma concepção e planejamento do trabalho por terceiros, 

especialistas e gerentes, e um posterior controle rígido da sua execução. A máquina e a 

mecanização da linha de produção são, neste caso, um modelo de referência, incompatível 

porém com as necessidades humanas. 

Com isto, surgem estudos que consideram maIS ampla e profundamente as 

características do ser humano, e principalmente, não o tratam como um mero instrumento, 

como é o caso do que se denomina Escola das Relações Humanas. 

A organização passa a ser vista sob a perspectiva do que Wahrlich denomina 

psicólogos e sociólogos de organização, dentre os quais se destacam Chester Barnard, Herbert 

Simon e outros.2
0

5 

Simon, em particular, tem grande expressão para o que se denomina teoria 

comportamentalista, considerando a organização como "um complexo sistema de 

comunicações e interrelações existentes num grupamento humano", que proporciona a cada 

membro parte substancial das informações, pressupostos e objetivos que são considerados em 

suas decisões, proporcionando-lhes também um conjunto de expectativas estáveis e 

abrangentes quanto ao que os outros membros da organização estão fazendo e de que maneira 

reagirão quanto ao que diz e faz. 206 

205 

206 
WAHRLICH,op. cit., p. 51. 
SIMON,op. cit., p. XVII. 
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Na teoria comportamentalista, a importância dos aspectos formais da organização com 

a divisão do trabalho e a estrutura de autoriade é reconhecida. No entanto, ao contrário da 

teoria clássica, o caráter social, humano da organização, é tratado com especial relevância, 

principalmente no que Simon denomina de psicologia das decisões administrativas. O foco 

principal é o comportamento humano na organização, situado mais precisamente no contexto 

do processo de escolha entre alternativas, a tomada de decisão. 

Para Simon, a decisão tem um componente racional, na medida em que orientada a 

uma finalidade, mas é limitada por inúmeros fatores, como o conhecimento incompleto das 

alternativas de ação e das consequências desta. Além disso, também influenciam caracteristicas 

e atitudes individuais como juízos de valor, preferências, objetivos pessoais, hábitos, 

experiência e motivação. 207 

Neste contexto, especial importância é atribuída à comunicação, como processo pelo 

qual fluem as premissas decisórias na organização, permitindo que esta influencie o 

comportamento de seus membros. Este processo de comunicação tem uma face formal, 

consciente, planejada, mas também uma outra, de natureza informal, que surge das relações 

sociais interpessoais e que suplementa o sistema formal. 

Posteriormente, da aplicação da teoria geral de sistemas à organização, surge o que 

denominamos genericamente de visão sistêmica da organização. Neste caso, a organização é 

considerada como um sistema social aberto, ou melhor, um tipo especial do sistema social 

maior, formado por um conjunto de partes ( subsistemas) interdependentes, que trocam entre 

si e com o ambiente externo, energia e, principalmente, informações. 

207 SIMON, Comportamento administrativo, passim. 
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Os aspectos de relação entre partes e de interdependência, ganham especial relevo e 

com isto também o processo de comunicação ( para a ligação entre as partes ). A valorização 

da comunicação, associada à necessidade de lidar com as incertezas, fatos imprevisíveis de 

origem interna e externa, dão especial relevância ao papel da informação no contexto 

organizacional, a ponto de Katz e Kahn chegarem a considerar a própria organização como 

um sistema de informação.208 

Destacam-se então questões ligadas diretamente à informação, como a quantidade e o 

tipo de informação necessários para a execução das tarefas, para a tomada de decisão, para o 

planejamento e outras atividades da organização. 

A importância da informação vai crescendo de tal forma que um enfoque surgido 

após a Segunda Guerra Mundial, denominado de "ciências gerenciais", tem a obtenção e o 

processamento de informação como aspecto de extrema relevância. Neste caso, o 

administrador é focalizado como um agente decisório que a partir de métodos quantitativos 

( estatísticos e matemáticos ) otimiza o seu desempenho, utilizando a informação como 

matéria prima da decisão. 

Os desenvolvimentos da informática, cibernética e dos computadores enfim, na medida 

em que facilitam as tarefas ligadas à informação, são condições necessárias para o 

desenvolvimento deste enfoque. A partir daí, a tecnologia, e em especial as máquinas 

eletrônicas, ganham especial destaque nas organizações. 209 

208 

209 
KATZ & KAHN, op. cit., p.256. 
WAHRLICH, op. cit., p. 137-8. 
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No entanto, a tecnologia em geral e, particularmente, as máquinas, não adquirem 

importância somente neste momento. De fato, as máquinas são introduzidas nas organizações, 

assumindo uma posição de destaque já quando da Revolução Industrial. 

Como mencionamos anteriormente, na teoria clássica de organização, estas máquinas 

apareciam com uma importância tal, a ponto de serem adotadas como modelos para as 

organizações e para os seres humanos. Desta forma, em um certo sentido, pode-se afirmar que 

a tecnologia adquire importância nas organizações antes mesmo dos seres humanos. 

Posteriormente, a visão sócio-técnica, reconhece a importância de ambos os elementos, e a 

sua interdependência, destacando a necessidade de compatibilizá-los. 

A importância da informação, por outro lado, varia conforme a abordagem de 

organização de que se trate. Uma análise mais detida de suas características revela que, sob 

um ponto de vista objetivo, a informação é subdividida em quatro dimensões : forma, 

conteúdo, idade e frequência. Destaca-se um caráter utilitarista da informação, que é 

raramente necessária por si mesma, mas sim pelo seu potencial de contribuir para a atividade 

humana, para produzir ações e, principalmente, gerar conhecimento. 

Em particular, a informação é um recurso que dá poder aos indivíduos, constituindo-se 

em um recurso político, através do qual se exerce a influência. É símbolo de status e de 

autoridade. Uma de suas aplicações de destaque é no processo de comunicação, considerada 

como um processo de troca de informações entre uma fonte e um receptor, que procuram 

compartilhar uma compreensão mútua sobre algo. 
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Por outro lado, a associação entre a comunicação e a informação confere a esta última 

um caráter dinâmico, onde à informação em si, se agregam processos de criação, 

comunicação, tratamento e armazenamento e também de atribuição de significado. Nestes 

processos atuam sobre a informação, isoladamente ou em conjunto, o que denominamos 

"agentes de informação", os seres humanos e as máquinas eletrônicas ( a tecnologia de 

informação ). 

Cabe ressaltar que o processamento de informação restrito a seres humanos e 

meios convencionais ( como a comunicação oral, face a face ) apresenta uma série de 

limitações, que podem afetar a utilidade da informação. Com isto, ganha destaque a tecnologia 

de informação como um importante agente, atuando de forma a superar as limitações, 

estendendo as capacidades humanas de processamento de informação. 

Destes pontos tratou a Parte I do nosso trabalho. Com isto, é possível traçar um 

quadro inicial que espelha a evolução do papel da informação, dos recursos humanos das 

máquinas ( da tecnologia ) e da própria perspectiva de organização ao longo das abordagens 

apresentadas ( quadro 1 ). 
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quadro 1 
resumo da evolução do papel da informação, dos recursos humanos e das máquinas na organização 

abordagem informação recursos humanos máquinas organização 

teoria formal para concepção do meros adjuntos de mecânicas, com modelo da máquina 
trabalho e controle máquinas grande importância formal 

previsível 
busca do ótimo 

teoria para decisão, destaque para o mecânicas e organização como 
comportamentalista coordenação e comportamento eletrônicas, processo de decisão 

comunicação humano, segundo importância formal / informaI 
racionalidade secundária incerteza 
limitada busca do satisfatório 

comunicação 

~são sistêmica maior destaque para destaque para o ser ganham destaque na sistema social aberto 
coordenação e humano tratado sob abordagem 
comunicação, uma perspectiva sócio-técnica 
ligando os sistêmica 
subsistemas e ao 
ambiente externo 

ciências gerenciais essencial, menor destaque eletrônicas, aspectos formais 
( neotaylorismo ) principalmente de normatização da importância prevalecem 

natureza gerência fundamentai 
quantitativa 

era da informação essencial importante tecnologia de atomizada 
informação, holográfica 
importância criativa 
fundamental inovadora 

flexível 
de conhecimento 
aprendiz 

Uma vez que, a informação já foi considerada em maior nível de detalhe, é importante 

agora que nos detenhamos nas questões mais específicas relacionadas à tecnologia em geral e 

à tecnologia de informação em particular, procurando conceituá-las e verificar como se dá o 

seu relacionamento com a organização. Os Capítulos 4 e 5, componentes da Parte 11, têm este 

objetivo. 
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CAPÍTULO 4 
A TECNOLOGIA E A ORGANIZAÇÃO 

/I A história revela o poder de certas inovações tecnológicas de transformar a vida mental de 
uma era - os sentimentos, sensibilidades, percepções, expectativas e suposições e sobretudo, 
as possibilidades que definem uma comunidade /I. 

(Shoshana ZuboJr) 

4.1 O conceito de tecnologia 

No contexto das organizações, a tecnologia pode ser compreendida, numa definição de 

caráter geral, como um processo de transformação, ou seja, de ações sobre um objeto para 

transformá-lo, com ou sem o auxílio de ferramentas ou dispositivos mecânicos. Neste caso, 

abrange o conhecimento, a qualificação, as técnicas, os procedimentos e as ferramentas 

utilizadas no trabalho em uma organização.21O 

Thompson, em um trabalho já citado aqui, utiliza uma abordagem que trata a 

tecnologia no contexto organizacional, mais especificamente relacionando-a à estrutura ( que é 

definida como a diferenciação e padronização internas das relações entre os componentes 

internos da organização ).2lI 

Neste contexto é destacada a importância para a compreensão das ações de 

organizações complexas, do que Thompson denomina tecnologia, ou racionalidade técnica, 

relacionada às atividades desenvolvidas pelo homem para, a partir de um estado de 

conhecimento, produzir os resultados desejados. 

210 

211 
CHERRINGTON, op. cit., p. 511. Esta é uma definição simplificada para o termo tecnologia. 
THOMPSON,op. cit., p.71-86. 
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Esta racionalidade técnica pode ser avaliada segundo critérios instrumentais, quando 

produz o resultado desejado, e por critérios econômicos, quando tais resultados são obtidos 

com o mínimo de dispêndio de recursos. Sob este ponto de vista, é apresentada uma tipologia 

de tecnologias que identifica três variedades :212 

• tecnologia de elos em sequência, utilizada nas linhas de montagem da produção em massa, 

para a qual muito contribuíram os princípios da Administração Científica~ 

• tecnologia mediadora, cuja função básica é a ligação de clientes que são, ou desejam ser, 

interdependentes ( os bancos, as empresas de telefonia e os correios são alguns exemplos ). 

Trata-se de um tipo mais complexo que o anterior, pois requer o funcionamento dentro de 

modalidades padronizadas. 

• tecnologia intensiva, caracterizada por uma variedade de técnicas para conseguIr uma 

modificação em algum objeto específico ( como é o caso de um hospital ). 

Em que pese a sua importância, não há um consenso sobre a definição do termo 

tecnologia, que é empregado de diversas formas, com diferentes niveis de generalidade, mais 

amplos ( tecnologia como um fator de competitividade ) ou mais restritos ( para expressar um 

conjunto particular de técnicas e equipamentos). 2!3 

212 THOMPSON, op. cit., p. 29-35. O autor destaca que a "racionalidade técnica como sistema de 
relações entre causa e efeito que conduz a um resultado desejado, é uma abstração. A racionalidade empresarial 
abrange, no mínimo três principais atividades componentes : atividades de entrada, atividades tecnológicas e 
atividades de saída". 
213 ROSENTHAL, David & MOREIRA, Inaldo. Algumas considerações sobre o processo de inovação 
tecnológica: fontes de inovação. Revista de Administraçio PUblica. Rio de Janeiro, FGV, 26(4), out./dez. 
1992, p. 145. Segundo os autores, "( ... ) o conceito de tecnologia depende fundamentalmente do nível de 
abrangência relevante para a discussão que se pretende fazer". p. 148. 
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A tecnologia é dinâmica e evolui rapidamente. Seu significado mudou com o tempo, 

até chegar ao seu sentido moderno, surgido a partir da mecanização industrial, onde ocorreu a 

substituição do trabalho artesanal por instrumentos, técnicas, máquinas e processos, onde a 

tecnologia foi utilizada para estender as capacidades humanas de realização do trabalho.214 

Desde então, assiste-se ao seu desenvolvimento contínuo, visando a melhoria de 

produtos, o aumento de produtividade e a redução de custos, provocando alterações não mais 

confinadas ao setor produtivo, afetando o consumo, o lazer e vários outros aspectos da vida 

socia1.215 Segundo Figueiredo "a obtenção de maior competitividade de países no mercado 

internacional depende cada vez mais do domínio da alta tecnologia" .216 

Lima Gonçalves destaca que a tecnologia e a inovação tecnológica são vistas como 

fontes de incerteza para as organizações, não somente pelos desafios que trazem ao modificar 

características internas destas, mas também devido aos impactos na competitividade, 

investimentos e rentabilidade.217 

214 FIGUEIREDO, Paulo Cesar. Vencendo na "aldeia global" : nações tecnologicamente capacitadas, 
empresas mundialmente competitivas. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, FGV, 28(1), 
~an.lmar. 1994, p. 105. 

15 Pelo exame de trabalhos diversos realizados nos EUA entre 1899 e 1950, Blau e Scott, observam que, 
nas organizações, a tecnologia avançada, no caso, o processo de mecanização, resultou sem dúvida em uma 
maior produtividade. Destacam-se, no entanto, casos em que a relação entre a mecanização e a produtividade 
não era evidente, devido à influência de outros fatores na produtividade. As organizações estudadas tiveram 
forte incentivo à mecanização também pelo aumento do custo da mão-de-obra, verificado no período. In: 
BLAU & SCOIT, op. cit., p. 239-244. 
216 FIGUEIREDO, Vencendo na "aldeia global" : nações tecnologicamente capacitadas, empresas 
mundialmente competitivas. p. 102. Para o autor, alta tecnologia engloba microeletronica, informática, 
telemática, robótica, tecnologia aeroespacial e biotecnologia. 
217 LIMA GONÇALVES, José E. Os impactos das novas tecnologias nas empresas prestadoras de 
serviços. Revista de Administração de Empresas. São Paulo, FGV, 34(1), jan.lfev. 1994, p. 66-7. Lima 
Gonçalves, considera a tecnologia como "um amplo conjunto de conhecimentos, técnicas, ferramentas e 
procedimentos de trabalho, aplicados na produção econômica de bens e serviços", centralizando seu interesse 
nas novas tecnOlogias, ou seja, aquelas utilizadas em substituição a procedimentos já adotados na empresa. p. 
64. 
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Figueiredo aponta um conceito de tecnologia de natureza restrita, que enfatiza o 

conhecimento aplicado, onde a tecnologia é o "know-how necessário para desenvolver e 

aplicar processos técnicos, incorporando-se em máquinas e equipamentos ou na forma de 

planos, manuais ou documentação técnica". A tecnologia, neste caso, reflete os conhecimentos 

organizacionais. Em um sentido mais amplo, incorporar-se-iam fatores como a qualificação e a 

organização onde a tecnologia se insere. 218 

Por sua vez, Rosenthal e Moreira citam uma outra definição, de caráter também 

restrito, onde a tecnologia é considerada como um "conjunto de processos fisicos que 

transformam inputs em outputs, juntamente com arranjos sociais ( isto é, modos 

organizacionais, métodos e procedimentos ) que estruturam as atividades envolvidas na 

execução dessas transformações. 219 

Dentre os diversos significados existentes, Rosenthal e Moreira optam pelo 

apresentado por Dosi, em que a tecnologia é definida como o conhecimento teórico e prático, 

métodos e procedimentos, dispositivos e equipamentos, apresentando uma face 

"materializada" e uma outra "não materializada", relativa à experiência, à especialização e à 

qualificação específica dos recursos humanos que participam do processo produtivo 

( teórica e associada à experiência acumulada). 

218 FIGUEIREDO, Paulo Cesar. Gestão de tecnologia em organizações brasileiras: na reta da 
competitividade ou da tavolagem high-tech? Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, FGV, 
28(4),out./dez. 1994, p. 168. 
219 ROSENTHAL & MOREIRA. op. cit., p. 147 
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A face "materializada" se traduz nos conhecimentos e habilidades dos que participam 

do processo produtivo ( da concepção até a utilização do produto ), nos bens de capital 

utilizados na produção, nas plantas, layouts, manuais específicos que registram 

procedimentos, e em materiais, insumos e componentes utilizados e mesmo em programas de 

computador. 220 

Orlikowski considera a tecnologia como uma variável central na teoria das 

organizações, e aponta dois aspectos importantes no conceito de tecnologia : o escopo ( o que 

a definição de tecnologia abrange) e o papel ( como é definida a interação entre a tecnologia e 

a organização ).221 

Quanto ao escopo existiriam duas visões. A pnmetra considera tecnologia como 

hardware, ou seja, equipamentos, máquinas e instrumentos que os seres humanos usam em 

atividades produtivas. Nesta visão a tecnologia é considerada como uma variável de destaque 

somente em organizações que empregam máquinas em suas atividades produtivas. 

A segunda visão, mais genérica, considera as tecnologias sociais, que incluem tarefas, 

técnicas e conhecimentos utilizados quando os seres humanos se engajam em atividades. 

Orlikowski considera que esta visão limita e despreza informações valiosas sobre a mediação 

humana pelas máquinas, a forma como se dá esta interação : 

"Agregando tarefa, técnica, conhecimento e ferramentas em uma única 

construção - a tecnologia - a interação entre estes componentes constituintes e 

destes com os seres humanos é ignorada". 222 

220 ROSENTHAL & MOREIRA. op. cit., p. 149-51. Os autores destacam ainda que lia ênfase no 
conceito de knowledge está sempre presente". A definição de tecnologia foi extraída de DOSI, G. Technical 
change and industrial transformation. London, The MacMillan Press, 1984, p. 13-4. 
221 ORLIKOWSKI, op. cit., p. 1. 
222 ORLIKOWSKI, op. cit., p. 2. Tradução livre. 
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Quanto ao papel, considera-se o relacionamento da tecnologia com a organização. 

Segundo Orlikowski, este relacionamento é tratado, sob um ponto de vista teórico, por três 

perspectivas diferentes: a primeira, mais antiga, denominada "determinismo" (ou imperativo 

tecnológico ); uma segunda, diametralmente oposta à primeira, que se denomina 

genericamente de "escolha organizacional", e uma terceira, mais recente, que apresenta uma 

visão intermediária ( "determinismo soft"). Estas três perspectivas são também apresentadas 

por Campbell e Warne~23 e também por Scarbrough e Corbete24
. 

À luz destas considerações, Orlikowski define então a tecnologia, restringindo seu 

escopo aos artefatos materiais ( configurações de hardware e software ), considerando tais 

artefatos como o resultado das atividades humanas relacionadas à sua concepção e uso. O 

papel da tecnologia, neste caso, é descrito em termos da sua interação com o que denomina 

"agentes humanos".225 

223 CAMPBELL, Adrian & W ARNER, Malcom. New t~hnologies, skiUs and management. London, 
Routledge, 1992, p.41-2. 
224 SCARBROUGH & CORBETT, op. cit., passim. 
225 ORLIKOWSKI, op. cit., p. 7. 
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4.2 O impacto da tecnologia na organização 

4.2.1 Considerações gerais 

Independentemente da variedade de definições para a tecnologia, as pesquisas mostram 

que a introdução e o uso da tecnologia nas organizações, e na sociedade em geral, leva a 

mudanças sociais, econômicas e políticas. Mais recentemente, considera-se que a tecnologia 

influencia as estratégias da organização, sua competitividade e desempenho. 

A tecnologia provoca mudanças na organização do trabalho. Alteram-se o conteúdo e 

a natureza da tarefa, a qualificação e a interação entre trabalhadores ( o que, por 

consequência, afeta os grupos ), o nível de emprego, o ritmo de trabalho, a localização e a 

distribuição fisica de pessoas, entre outros aspectos. 

Em pesquisa bibliográfica realizada em 1993, tratando do impacto da tecnologia na 

realização do trabalho, Lima Gonçalves e Almeida identificaram pontos comuns e 

preocupações frequentes nos estudos encontrados, relacionados a questões tais como :226 

• "compreensão das mudança sociais, econômicas e políticas geradas pelo surgimento das 

novas tecnologias, tais como a divisão internacional do trabalho e a avaliação da ruptura ou 

não do modo de produção fordista; 

• discussão sobre os efeitos da tecnologia para o trabalhador, que é vista ora como causadora 

de desemprego, ora como geradora de oportunidades de realização de funções que utilizavam 

mais as capacidades intelectuais; 

• a análise das novas qualificações e habilidades geradas pela introdução de novas tecnologias 

no trabalho; 

226 LIMA GONÇALVES, José E. & ALMEIDA, Cecilia G. A tecnologia e a realização do trabalho. 
Revista de Administração de Empresas. São Paulo, FGV, 33(1), jan./fev. 1993, p. 107-8. 
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• a atuação sindical frente à introdução de novas tecnologias no trabalho. " 

Foi notada, em particular, uma mudança de enfoque das análises pesquisadas, ocorrida 

em 1986. Até então, a maioria dos trabalhos adotava pontos de vista macroscópicos e 

abrangentes. A partir desta data, percebe-se um deslocamento do foco dos impactos sociais 

mais amplos da tecnologia, para a sua implicação no interior das organizações. O quadro 2, 

extraído do trabalho de Lima Gonçalves e Almeida, apresenta um resumo dos impactos 

determinados. 

Tratando especificamente da introdução de novas tecnologias em organizações 

prestadoras de serviços, Lima Gonçalves divide os impactos observados em três grupos :227 

• os que interferem na estrutura da força de trabalho e na forma de realizá-lo, alterando o 

relacionamento do indivíduo com a tarefa; 

• os que interferem nos processos fisicos das organizações; 

• os que interferem nos aspectos psicológicos das pessoas ( foi observado que estes impactos 

podem ser percebidos ainda na fase de estudos de viabilidade da adoção de inovações 

tecnológicas ). 

227 LIMA GONÇALVES, José E. 
serviços. p. 81. 

Os impactos das novas tecnologias nas empresas prestadoras de 
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FOCO 
indivíduo 

grupo 

empresa 

macroeconomia 

merc. consumo 

merc. trabalho 

ambiente 

quadro 2 

impactos da tecnologia na realização do trabalho 

IMPACTO 
temores 

resistências 

ajustamento 

processo grupais 

liderança 

nível de relação 

organização e estrutura 

imagem 

competitividade 

administração 

produtividade 

produtos disponíveis 

nível de emprego 

contaminação 

exploração de recursos 

formação/enquadramento 

desempenho 

saúde ocupacional 

organização 

resistências 

desempenho 

desempenho 

qualidade e adequação do produto 

investimentos 

produção de bens e serviços 

nível de remuneração 

ruído 

Como já destacado anteriormente, no contexto das organizações, é frequente o 

tratamento da tecnologia como uma contingência organizacional, uma variável que juntamente 

com o tamanho e o ambiente influenciam o comportamento da organização e mais 

especificamente, sua estrutura. Segundo Prestes Motta, juntamente com o tamanho e a 

interdependência, a tecnologia é a variável contextual mais explicativa da estrutura da 

organização. 228 

228 PRESTES MOITA, Fenando C. Teoria das organizações: evolução e critica. p. 33. Cabe destacar 
que, outros autores já citados, como Thompson, Mintzberg e Cherrington tratam também a tecnologia 
relacionando-a à estrutura da organização. 
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Utilizando esta abordagem em particular, apresentaremos, a seguIr, a visão de 

Mintzberg, que situa a tecnologia como um dos fatores contingenciais que influenciam a 

estrutura da organização. Para tanto, é usado como base o primeiro e mais influente estudo 

sobre a relação entre a tecnologia e a estrutura da organização, conduzido por Joan 

Woodward, socióloga industrial britânica, que é descrito e analisado por diversos autores. 229 

Em seguida, também serão apresentados outros estudos sobre o tema, relatados por 

Blau e Scott .230 

229 

WOODWARD, J. Industrial organizations : theory and practice. Oxford University Press, 1965. apud 
MINTZBERG, The structuring of organizations. p. 251. 
230 BLAU & SCOTT, op. cit, p. 203-10. 
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4.2.2 A tecnologia e a estrutura 

Destacando a dificuldade de operacionalizar a variável que denomina tecnologia, 

Mintzberg adota como foco de análise os sistemas técnicos, "instrumentos coletivos usados 

pelos operadores para realizar o seu trabalho". Para análise destes sistemas são destacadas 

duas características: a regulação e a sofisticação do sistema. 231 

A regulação descreve a extensão em que o trabalho é regulado, controlado em seu 

ritmo e procedimentos. Neste caso, a mecanização, ou uso de máquinas, em larga escala 

seria o caso extremo de regulação, uma vez que os operadores quase não teriam autonomia. 

A sofisticação, por sua vez, descreve a complexidade, ou o quão intricado é o sistema 

técnico, refletindo a dificuldade de compreendê-lo. 

o trabalho de Woodward realizado em meados da década de 50, tendo como alvo 100 

organizações de manufatura na região de Essex, na Inglaterra, é utilizado como base para a 

análise. Para operacionalizar sua variável independente chave, a tecnologia, Woodward 

identificou três categorias básicas de sistemas de produção em termos de escala de 

complexidade técnica crescente: produção unitária, produção em massa e de processo de 

produção contínuo. 

231 A descrição aqui apresentada é baseada em MINTZBERG, The structuring of organizations. p. 
249-66. A definição de sistema técnico, utilizada por Mintzberg, foi extraída de HUm, John W. The restless 
organization. USA, Wiley International, 1972. 
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a ) produção unitária (que inclui também a de pequenos lotes) 

Caracterizada pela produção de pequenas quantidades individuais ou lotes, não 

padronizados, para atender a necessidades de clientes específicos. É artesanal por natureza, 

baseando-se na qualificação dos trabalhadores, que têm maior controle sobre o seu trabalho. 

Neste caso, as máquinas não são intensamente utilizadas. 

Os gerentes de primeira linha trabalham mais próximos dos operadores, em pequenos 

grupos. A maior parte da coordenação se dá através de esquemas de ajuste mútuo, tomando 

desnecessária uma hierarquia gerencial mais elaborada ( com mais gerentes ). Desta forma, o 

sistema de produção é pouco regulado e sofisticado. 

b ) produção em massa ( que inclui a de grandes lotes) 

Trata-se da produção de grandes quantidades de produtos padronizados, acumulados 

em estoques na medida em que são produzidos. É caracterizada pelo formalismo ( com uma 

definição de atividades clara, pré-planejada, incluindo aí também os processos de 

comunicação, pelo elevado grau de rotinização e pelo controle rígido (e impessoal ). 

Baseia-se na crença de que o trabalhador deve ser constantemente observado e 

controlado, o que, associado à formalização, aumentaria a eficiência. A qualificação exigida 

do operador é baixa. As tarefas são rotineiras, inibindo a iniciativa individual. O operador se 

toma alienado e surgem conflitos pela tentativa de adequar os operadores às necessidades da 

produção, sem considerar suas características específicas. 
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Utiliza-se com frequência a mecanização, configurando um sistema muito regulado, 

mas de sofisticação variável. É o sistema de produção mais característico das linhas de 

produção na indústria, guardando semelhanças com as machine bureucracies definidas 

anteriormente por Mintzberg e, mais especificamente, com o Taylorismo. 

Neste caso, o que é bom para a produção não é bom para o operador, 

estabelecendo-se então uma relação de conflito. Com consequência deste conflito, as 

organizações têm uma verdadeira "obsessão pelo controle" , na crença de que os trabalhadores 

devem ser constantemente vigiados e "empurrados" para que realizem o trabalho. 

c ) produção de processo contínuo 

o processo de produção é, neste caso, completamente mecanizado, com um fluxo 

contínuo de materiais (ou fluidos) altamente padronizado, regulado. 

o alto nível encontrado, de mecanização, regulação e sofisticação, leva ao estágio 

denominado de "automação", onde o número de operadores diretamente ligados à produção é 

bastante reduzido. Neste contexto, as regras, regulamentos e padrões podem ser embutidos 

na própria operação das máquinas e não dos operadores, num sentido classificado como 

"totalmente burocrático", mas onde as atividades diretamente ligadas à produção não incluem 

os seres humanos. 
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Desta forma, não há necessidade de supervisão direta, de uma padronização e de um 

controle rígido do trabalho dos operadores, os quais são substituídos por especialistas 

técnicos, que projetam e mantêm o sistema técnico. O trabalho neste ambiente é considerado 

mais qualificado, tendendo a ser realizado em pequenos grupos. 

Este sistema de produção atenua questões como alienação e conflitos, uma vez que 

tais características são tipicamente humanas e não são associadas às máquinas, como afirma 

Minztberg : "máquinas nunca se tomam alienadas, não importa quão pouco significativo seja 

o seu trabalho". Com isto, ocorre uma separação do sistema técnico do sistema social ( já 

que uma parte da estrutura é composta por máquinas e outra por seres humanos ), o que não 

ocorre no caso da produção em massa, onde ambos os sistemas são colocados em confronto 

direto. 232 

Segundo Mintzberg 

"0 fator determinante nas firmas de produção em processo contínuo, estudadas 

por Woodward, parece ser a automação do sistema técnico. Esta automação 

aparece para colocar a organização em um estado ''pós-burocrático'': o 

sistema técnico é completamente regulado, enquanto que o sistema social -fora 

do núcleo operacional - não precisa ser controlado por regras, podendo então 

surgir como uma estrutura orgânica, usando mecanismos de adaptação mútua 

entre especialistas (. .. ) ".233 

O estudo de Woodward atribui à tecnologia características determinísticas, ou seja, o 

poder de determinar as diferenças estruturais entre as organizações, considerando então que 

existe uma forma mais adequada de organização para cada situação técnica. 

232 MINTZBERG, Tbe structuring of organizatioos. p. 258. 
233 MINTZBERG, The structuring of organizations. p. 260. Mintzberg define núcleo operacional, ou 
técnico, com a base da estrutura organizacional, onde os operadores realizam as tarefas diretamente associadas 
à produção de produtos ou serviços. p. 19. Tradução livre. 
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Em trabalho posterior, Woodward reconsidera algumas de suas descobertas, 

descrevendo a escala de complexidade técnica em termos de despersonalização do controle : 

daquele de natureza pessoal, realizado por administradores na produção unitária, passando 

pelo impessoal, característico do sistema tecnocrático adotado na produção em massa, até o 

mecânico ( pelas máquinas) típico da produção de processo contínuo.234 

Baseado neste trabalho e no de outros autores, Mintzberg considera que a produção 

unitária é o sistema menos regulado e sofisticado. A produção em massa, por outro lado, é 

tipicamente muito regulada, mas com variados graus de sofisticação e controle impessoal. Já 

os sistemas de produção de processo contínuo são frequentemente muitos regulados e maIS 

sofisticados que os anteriores. 

Isto posto, Mintzberg formula três hipóteses sobre a relação entre a estrutura e a 

sofisticação e regulação do sistema técnico : 

1 . quanto mais regulado o sistema técnico, no núcleo operacional, mais formal o trabalho de 

operação e mais burocrática a sua estrutura. Uma vez que a regulação aumenta, o trabalho se 

toma mais rotineiro e previsível, e pode mais facilmente ser especializado e formalizado, com 

controles mais impessoais, eventualmente mecânicos, dando mais poder para os responsáveis 

pela concepção e menos para os operadores. 

2 . quanto mais sofisticado o sistema técnico, mais elaborada a estrutura administrativa. O 

staf! de suporte é maior e mais profissional, mais descentralizado, e é maior o uso de 

mecanismos de coordenação. O uso de máquinas complexas, por exemplo, exige a atuação de 

234 REEVES, T. K. & WOODW ARD, Joan J. The study of managerial control. apud MINTZBERG, The 
structuring of organizations. p. 253. 
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especialistas que possam compreendê-las, projetá-las e modificá-las se necessário. Estes 

devem deter considerável poder de decisão no que diz respeito a estas máquinas, 

organizando-se em grupos descentralizados para a tomada de decisão. Como consequência o 

alcance de controle diminui e o número de níveis hierárquicos aumenta.235 

3 . ao eliminar a fonte de conflitos sociais na organização, a automação do núcleo operacional 

transfonna a estrutura administrativa, acima deste núcleo, de burocrática em orgânica. Os 

supervisores de primeira linha e os operadores são substituidos por técnicos especialistas que 

controlam seu próprio trabalho. As fontes de conflito - como por exemplo o relacionamento 

entre gerentes e operadores, entre gerentes de linha ( com autoridade) e especialistas do stafl 

( com conhecimento ) desaparecem, bem como a mentalidade de controle, diminuindo, por 

consequência a quantidade de regras e regulamentos. 

Sendo mais sofisticada, esta configuração requer maior proporção de especialistas 

técnicos, que tendem a se comunicar de forma mais informal. 

Particularmente, no que diz respeito ao impacto da utilização extensiva de máquinas 

nas organizações ( através da mecanização e automação de linhas de montagem ), Blau e 

Scott discutem os efeitos determinados em termos de mecanismos impessoais de controle. 

Nestes casos, a linha de montagem aparece como uma forma de organização de 

trabalho caracterizada por um mecanismo não humano de controle, impessoal, que exerce 

restrições sobre o desempenho dos subordinados. Desta forma, a eficiência da coordenação e 

a manutenção do ritmo de produção são atingidos sem a necessidade de supervisão rigorosa. 

235 Para Mintzberg, o staJJ correspoode à tecnoestrutura e às atividades de suporte. lo: MINTZBERG, 
The structuriog of organizations. p. 21. 
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A linha de montagem é vista como substituto do trabalho artesanal, reduzindo o grau 

de especialização dos operadores, assim como a sua independência de ação, levando a um 

baixo grau de satisfação no trabalho. No entanto, segundo Blau e Scott, um maior grau de 

automação deveria aumentar a especialização, sem provocar insatisfação, dada a maior 

qualificação necessária para manter máquinas complexas em funcionamento. Para analisar este 

processo são citados diversos estudos cujos resultados foram publicados entre 1957 a 1960. 236 

Um pnmelro estudo, realizado em fábricas de automóveis automatizadas, não 

confirma as expectativas em relação à automação. A maior complexidade e interdependência 

entre as máquinas, que aumentam os custos de parada, levaram ao aumento do número de 

chefes por funcionário, intensificando-se a supervisão. 

Além disso, a automação restringiu ainda mais os contatos, a interação social entre os 

funcionários, se comparada com a linha de montagem tradicional. A causa provável, apontada 

para esta restrição, foi a maior atenção exigida pelo trabalho, as maiores distâncias entre os 

funcionários e o maior barulho gerado pelas máquinas. 

Um outro estudo, desta vez tendo como alvo o departamento mecanizado de fiação de 

uma indústria têxtil, sugere que um certo grau de mecanização, que estabelece o ritmo de 

trabalho, reduz a necessidade de supervisão rigorosa, pois o próprio processo impõe restrições 

sobre a conduta do operador. 

236 BLAU & SCOTI, op. cit., p. 203. O outro mecanismo impessoal de controle apontado é a avaliação 
de desempenho com base em quadros estatísticos. 
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Aumentando-se este grau, como no caso da automação, eventuais falhas no processo, 

como a quebra de máquinas, são mais custosas, não podendo ser corrigidas diretamente pelos 

operadores, mas sim por especialistas, exigindo mais supervisão e comunicação hierárquica. 

Um terceiro estudo, foi realizado em uma usina de aço semi-automática, onde se 

observou que os operadores sentiam menos fadiga fisica, mas uma maior fadiga mental, 

devido à tensão provocada pela observação de máquinas que se moviam rapidamente. Estes 

operadores tinham um baixo nível de especialização, o que exigia que a responsabilidade pela 

manutenção ficasse com outros, no caso, os chefes. 

Por fim, é citado um quarto estudo, desta vez, tendo como foco a introdução de 

equipamento eletrônico para coleta de dados nos escritórios de contadoria de uma empresa. 

Neste caso, foi observado que não houve aumento significativo do grau médio dos empregos 

ou do nível de especialização. Verificou-se mesmo, uma eliminação de empregos servis e 

rotineiros e também de alguns de caráter supervisório não de alto nível, o que provocou 

insatisfação tanto entre os empregados quanto entre os supervisores de primeira linha. 

Além disso, reduziu-se a independência de ação, especialmente nos níveis médios da 

organização, que têm sua autonomia restringida, em particular, quanto ao ritmo de trabalho. 

Problemas de coordenação, ocasionados pela maior interdependência, levaram a uma 

centralização maior da tomada de decisões nos níveis mais altos da organização. 
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A partir destes estudos, no que diz respeito às consequências sociais da automação, 

Blau e Scott concluem que enquanto a automação não for acompanhada por uma maior 

especialização, por parte dos trabalhadores envolvidos, ela não resultará, para eles, em uma 

autonomia de ação maior; daí se depreende que a satisfação no emprego não aumenta 

especialmente com a automação e pode, na verdade, ser reduzida. 

o baixo nível de especialização dos operadores, associado à complexidade das 

máquinas e à interdependência das operações, parecem requerer uma supervisão mais rigorosa 

e uma centralização maior da tomada de decisões, de forma a minimizar os atrasos 

dispendiosos por quebra de máquinas ou por uma coordenação imperfeita. 

237 

Por fim, Blau e Scott consideram que : 

" Pode ser que uma automação maior e, particularmente, uma reorganização 

da força de trabalho, para a certeza de que a especialização técnica dos 

operadores seja proporcional à complexidade do equipamento mecânico que 

manejam ( quer isto signifique especialização em manutenção de máquinas ou 

em programação de computadores ), mudem as condições existentes, 

fazendo-as corresponder melhor às nossas expectativas originais, isto é, 

aumentarão a independência de ação e a satisfação no trabalho. 1Q.37 

BLAU & SCOTT, op. cit., p. 210. 
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4.3 Os modelos teóricos do relacionamento entre tecnologia e organização 

Existem, segundo Scarbrough e Corbett, duas grandes escolas de pensamento para 

descrever, sob um ponto de vista teórico o relacionamento entre tecnologia e organização : o 

determinismo e a "escolha organizacional"238. 

A hipótese que considera o determinismo, ou imperativo tecnológico, trata a 

tecnologia como neutra, inevitável, precisando ser administrada apenas quando de sua 

introdução para minimizar problemas irracionais ligadas à adaptação social. A relação entre 

tecnologia e organização tem então uma natureza eminentemente causal. A tecnologia é um 

dado, uma realidade objetiva, sobre a qual a organização tem pouca ou nenhuma influência. 

Para tanto, parte-se da premissa de que a tecnologia, bem como as variáveis 

organizacionais e individuais, podem ser medidas e previstas de forma a encontrar o melhor 

modo de produção. A tecnologia é uma influência independente, uma força autônoma agindo 

sobre a organização e seus membros humanos. Estes últimos são considerados em termos 

puramente instrumentais, como instrumentos de produção, que podem ser manipulados e 

ajustados para operarem da forma mais eficiente possível. 

Para Scarbrough e Corbett, os deterministas vêem a tecnologia do ponto de vista 

objetivo de correlações entre variáveis como máquinas, sistemas e níveis de gerência. Neste 

caso, a organização tem pouca escolha a não ser adaptar-se aos requisitos da tecnologia. 

Orlikowski considera a visão determinista como incompleta, uma vez que ignora a ação dos 

indivíduos com objetivo de desenvolver, tomar apropriada, mudar a tecnologia. 239 

238 SCRABROUGH & CORBEIT, op. cit., p. 4. Na verdade, como já vimos anteriormente, há uma 
terceira perspectiva, de natureza intennediária. No entanto, para fins de análise consideraremos inicialmente 
~nas as duas diametralmente opostas. 

ORLIKOWSKI,op. cit., p. 3. 
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A perspectiva deteoninista, se combinada com a visão da Administração Científica, 

pode levar a um maior controle do processo de trabalho e à perda de autonomia do 

trabalhador, que é separado da concepção e da tomada de decisão. De fato, o problema de 

controle é até simplificado, uma vez que as máquinas são mais fáceis de controlar que as 

pessoas. Desta forma, a tecnologia diminui a ação autônoma do trabalhador, antes baseada na 

especialização e no seu conhecimento sobre o trabalho ( típicos do trabalho artesanal ). 

Numa perspectiva que considera a tecnologia como um veículo do poder para 

assegurar o controle, Braveman argumenta que as tecnologias "são geralmente escolhidas por 

outras razões além do aumento da eficiência. A máquina oferece à administração a 

oportunidade de acompanhar e controlar cada etapa, de acordo com as decisões centralizadas 

em suas mãos". ( ... ) "Em vez de a tecnologia ser uma composição derivada a partir de uma 

nota neutra, seus ritmos interiores emanariam de uma nota de dominação e controle". 240 

240 

Segundo eleg, 

"os pesquisadores efetivamente visualizaram que certas tecnologias eram 

dispositivos em potencial capazes de integrar toda a gama de controles aos 

quais uma organização normalmente rec~e. A partir desta perspectiva, seria 

possível supor que todo poder emanaria da tecnologia e que o futuro das 

organizações seria um crescente controle do poder e portanto uma crescente 

marginalização da resistência, em um universo cada vez mais 

unidimensional". 241 

BRA VEMAN, H. Labor and monopoly capital : the degradation of work in the twentieth century. 
Nova Iorque, Monthly Review Press, 1974. apud CLEGG, Stewart R. Tecnologia, instrumentalidade e poder 
nas organizações. Revista de Administraçlo de Empresas. São Paulo, FGV, 32(5), nov.ldez. 1992, p. 
69-70. 
241 CLEGG,op. cit., p. 73. 
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Por outro lado, os que propõem a hipótese de "escolha", ou contingência, têm como 

foco as interações subjetivas e respostas de grupos de interesse, e tomadores de decisão na 

organização, onde o poder da tecnologia é moldado pelos que a concebem e utilizam. 

Neste caso considera-se que "a tecnologia, como qualquer outra contingência 

organizacional, não determina nada necessariamente". Existe então a possibilidade de escolha 

por parte dos administradores, que darão maior ou menor ênfase a aspectos da tecnologia, 

conforme os seus propósitos.242 

Esta visão não ignora os aspectos implícitos, subjetivos, não aparentes, nem supõe que 

o processo de mudança tecnológica é inevitável e politicamente neutro. Considera a 

tecnologia, não como um objeto externo, mas como uma variável dependente, produto da 

ação humana, e não um dado imutável ( podendo assim ser influenciada pelo contexto e pela 

estratégia da organização, por exemplo ). 

Mohrman e Lawler destacam que "uma vez que as tecnologias são construidas 

socialmente, podem ser reconstruidas da mesma forma. A tecnologia pode mesmo ser 

mudada pelos que a utilizam".243 

242 CLEGG, op. cit., p. 89. 243 MOHRMAN, A M & LA WLER. E. E. A Review of theory and research. In: F. W. McFarlan 
( 00. ). The information systems research cha1lenge. Boston, MA : Harvard Business School Press, 135-164. 
apud ORLIKOWSIQ, op. cit., p. 5. Tradução livre. 
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Para Ostennan, 

"(. . .) não existe uma única resposta ou impacto que possa ser deduzido da 

natureza da tecnologia somente. Nossa pesquisa sugere fortemente que o 

impacto da tecnologia é contingente. A tecnologia interage com outros fatores 

do ambiente, particularmente com a estratégia da firma e com as instituições 

econômicas externas. É a natureza destas interações que determina a trajetória 

e o impacto das novas tecnologias. ,/244 

Numa perspectiva intennediária, Zuboff aponta duas dimensões da mudança 

tecnológica : uma intrínseca, que provoca mudanças, tendo o poder de reordenar a realidade e 

uma contingente, que considera outras variáveis : 

"A mesma inovação que torna o trabalho abstrato e aumenta seu conteúdo 

intelectual, melhorando o aprendizado de empregados de nível inferior, pode 

também, dependendo do contexto das escolhas as quais foi adaptada, ser 

experimentada como uma nova fonte de dissensão e controle". 245 

Scarbrough e Corbett consideram que definir o relacionamento entre tecnologia e 

organização em tennos de "um determina o outro", é uma fonna estática e estéril de oposição 

de conceitos, que não captura a natureza dinâmica, a fluidez de tal relacionamento. Em sua 

visão, tecnologia e organização evoluem conjuntamente e não em oposição uma a outra. 246 

Como alternativa, Scarbrough e Corbett encaram a tecnologia como um processo que 

transfonna relações sociais e ações, não diretamente por restrições físicas, mas pela criação de 

utilidades percebidas (utilities perceived), que induzem sua adoção e seu USO.
247 

244 OSTERMAN, op. cit., p. 222. Osterman se refere mais especificamente à tecnologia de informação. 
Tradução livre. 
245 ZUBOFF, In the age of the smart machine : the future of work and power. p. 389. Tradução livre. 
Zuboff também se refere mais especificamente a tecnologia de informação. 
246 SCARBROUGH & CORBETI, op. cit., p. 2. 
247 SCARBROUGH & CORBETI, op. cit., p. 8. 
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Neste caso, a organização individual não é nem meramente um receptor passivo de 

artefatos tecnológicos pré-determinados nem um controlador autônomo da mudança 

tecnológica : " Sem dúvida, organizando os fluxos de conhecimentos e recursos dentro e entre 

os grupos, as organizações moldam a tecnologia ao mesmo tempo em que são moldadas por 

ela". 248 

Orlikowski critica também a perspectiva de "escolha organizacional", na medida em 

que esta deposita demasiada confiança na capacidade dos agentes humanos de moldá-la, tendo 

em vista que a forma como a tecnologia é disseminada e adaptada às necessidades depende 

também de forças econômicas e sociais, que vão além da intenção dos que gerenciam o 

processo. Propriedades institucionais da organização, micropolítica do local de trabalho, 

características do ambiente, e mesmo consequências imprevisíveis do processo de mudança 

organizacional são alguns destes fatores. 249 

Orlikowski, propõe então um modelo teórico ( que destaca, não se pretende 

completo ) para descrever a interação entre a tecnologia e a organização. Tal modelo, a seu 

ver, estende a visão de determinismo x escolha aqui apresentada. É denominado "modelo 

estruturacional" (structurational model of technology), onde se restringe o conceito de 

tecnologia para os artefatos materiais ( mais especificamente as configurações de hardware e 

software, e não às máquinas em geral ), que são considerados como resultado da ação humana 

coordenada e portanto eminentemente social. 

248 SCARBROUGH & CORBETI, op. cit., p. 10. Esta visão também é de natureza intermediária, 
classificada por Orlikowski como "determinismo soft". 
249 ORLIKOWSKI, op. cit., passim. 
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o modelo se baseia na teoria da estruturação, de Gidden, que reconhece que as ações 

humanas são capacitadas e também limitadas pela estrutura, que por sua vez é resultado de 

ações prévias. Nesta perspectiva, as propriedades estruturais consistem de regras e recursos 

que agentes humanos usam na interação do dia a dia, e que mediam suas ações. 

Segundo Gidden a interação humana cria e recria, constrói e comunica significado 

( através de esquemas interpretativos ou de conhecimento acumulado ) , poder ( entendido 

como capacidade transformativa sobre o mundo material e social, ligado à autoridade e às 

estruturas de dominação e controle) e normas ( regras que governam a conduta apropriada, 

que guiam a interação ), elementos interdependentes e fundamentais na interação social. Desta 

forma "a tecnologia embute e daí é uma instanciação de algumas das regras e recursos que 

constituem a estrutura de uma organização". 250 

o modelo em questão tem como componentes os agentes humanos ( projetistas, 

usuários e tomadores de decisão ), a tecnologia em si ( artefatos materiais, configurações de 

hardware e software que mediam a tarefa no local de trabalho ) e as propriedades 

institucionais da organização ( estrutura, estratégias de negócio, divisão do trabalho e padrões 

de comunicação ).251 

250 ORLIKOWSKI,op. cit., p.9. Abrange três trabalhos do autor: Giddens, A. New rules of sociological 
method. New York, Basic Books, 1976. Giddens, A. Central problems in social theory : action, structure and 
contradition in social analysis. Berkeley, CA, University of California Press, 1979. Giddens, A. The 
constitution society: outline ofthe theory ofstructure. Berkeley, CA, Univeristy ofCalifornia Press, 1984. 
251 Desta forma, o modelo não agrega diretamente elementos como conhecimento e tarefa, por exemplo, o 
que, segundo Orlikowski, facilita o tratamento da interação entre estes e a tecnologia, e com os seres humanos. 
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No caso, a tecnologia é considerada como produto da ação humana ( surge e é 

sustentada por esta ação ), assumindo características estruturais : ela é construída, através de 

significados e de definição de características, por atores que trabalham em determinado 

contexto. Constitui-se no aspecto crucial da ação humana, o fato de ser esta "inteligente e 

reflexiva" . 

Segundo Orlikowski : "É somente através da apropriação da tecnologia pelos seres 

humanos ( quer para fins produtivos ou simbólicos ) que ela tem um papel significativo e daí 

exerce influência". 252 

Enquanto outros modelos relacionam elementos linearmente, este, segundo 

Orlikowski, "assume que os elementos interagem recursivamente e até mesmo em oposição 

um ao outro, podendo minar o efeito dos outros elementos". 253 

Uma vez implantada, a tecnologia tende a ser supervalorizada e institucionalizada, 

perdendo então sua ligação inicial com aqueles que a conceberam e primeiro lhe atribuiram 

significado, aparecendo então com uma parte objetiva, uma propriedade estrutural da 

organização. 

252 

253 
ORLIKOWSKI, op. cit., p.16. Tradução livre. 
ORLIKOWSKI, op. cit., p.20. 
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Scarbrough e Corbett consideram também que o uso pode alterar os resultados 

inicialmente projetados : 

"Na medida em que grupos sociais se engajam no processo de uso de uma 

tecnologia em particular, ocorre um processo de aprendizado e adaptação. As 

qualificações se desenvolvem, o conhecimento se acumula e os meios tornam 

mais claros os objetivos. O resultado final pode ser tal que as formas de 

conhecimento e as dependências associadas ao uso de uma tecnologia 

particular podem criar suas próprias implicações para a organização social, 

independentemente das intenções originais dos projetistas de tecnologia. 254 

Sendo aSSIm, a interação humana se dá segundo dois modos : na concepção, ou 

projeto, e quando de seu efetivo uso. Na concepção se embutem esquemas interpretativos, 

regras que refletem o conhecimento sobre o trabalho a ser automatizado, os recursos a serem 

utilizados neste trabalho e as normas existentes, de forma a atingir objetivos gerenciais. 

Quando do uso, considera-se que os usuários se apropriam da tecnologia, moldando-a, 

atribuindo significados diferentes, influenciados por numerosos fatores individuais e sociais. 

Estes usuários podem ter maior ou menor poder sobre a tecnologia ( como e quando usá-la, 

por exemplo ), devido às restrições inerentes à própria tecnologia ou de natureza institucional. 

No entanto, o essencial é considerar que os usuários sempre têm algum controle sobre a 

tecnologia, mesmo que pequeno. 

254 SCARBROUGH & CORBETT, op. cit., p. 15. Tradução livre. 
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o termo flexibilidade interpretativa ( interpretive flexibility ), considerado como um 

atributo do relacionamento entre pessoas e tecnologia, é usado por Orlikowski para fazer 

referência ao grau em que os usuários de uma tecnologia estão envolvidos em sua constituição 

( fisica ou social ). Este atributo é influenciado pelas características materiais ( do hardware e 

do software ), dos agentes humanos (como a motivação e a experiência) e do contexto 

(relações sociais, atribuição de tarefas, alocação de recursos). 

A noção de flexibilidade interpretativa reconhece a flexibilidade na concepção, uso e 

interpretação da tecnologia. Esta flexibilidade não é, no entanto, infinita, visto que é limitada 

pelas características materiais, fisicas, da própria tecnologia e por contextos institucionais 

( estruturas de significado, legitimação e poder ) e por diferentes níveis de conhecimento que 

afetam aqueles envolvidos em seu projeto e uso. 

Em particular, a flexibilidade de uso se manifesta mesmo diante de tecnologias que se 

assemelham a caixas pretas para seus usuários, ou seja, em que há pouca ou nenhuma margem 

de variação no seu uso. No entanto, os exemplos encontrados de resistência, e mesmo 

sabotagem no uso de tecnologias mais rígidas, como linhas de produção, revela o papel dos 

usuários moldando a tecnologia. 

Por outro lado, nota-se também a influência do fator tempo, na medida em que a 

interpretação e o uso da tecnologia nas organizações tendem a se tomar um hábito, uma 

rotina, tomando-se menos suscetível a alterações conceituais e operacionais. Na medida em 

que se toma institucionalizada, a tecnologia se solidifica de tal forma que "desfigura a 

flexibilidade interpretativa". 
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Quanto maior a distância temporal e espacial entre a concepção e o uso, maior a 

possibilidade da tecnologia ser interpretada e usada de forma menos flexível. É o que acontece 

com frequência hoje, quando uma organização projeta e constrói tecnologias para uso de 

outras, seja de forma personalizada ou em massa. Desta forma, a organização construtora 

influencia a usuária. Por outro lado, quando os projetistas consultam ou envolvem o usuário 

já no momento da concepção, há mais espaço para a flexibilidade. 

Concluindo seu trabalho, Orlikowski destaca que será uma opção da organização 

reconhecer ou não a flexibilidade e explorar o potencial a ela associado, construindo 

aplicações menos rígidas. 255 

255 ORLIKOWSKI, op. cit., p. 31. 
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CAPÍTULOS 
A TECNOLOGIA DE INFORMAÇAo E A ORGANIZAÇÃO 

''Muito, ultra, super, extremo : a rápido evolução dos superlativos é um marco da revolução 
da informação. O progresso é tão rápido que o que é poderoso hoje, será ultrapassado 
amanhã". 

(PeterCoy) 

5.1 O conceito de tecnologia de informação 

o termo tecnologia de informação surgIu em um trabalho de Leavitt e Whisler, 

publicado na Harvard Business Review em 1958, utilizado para se referir a uma tecnologia 

nova à época, tão nova que, segundo os autores, era dificil avaliar o seu significado : 

"enquanto muitos aspectos desta tecnologia são incertos, parece claro que ela 

entrará na cena gerencial rapidamente, com um impacto definido e de longo 

alcance na organização gerencial". 256 

A tecnologia de informação seria então composta de várias partes relacionadas : 

• técnicas de processamento de grandes quantidades de informação rapidamente, através de 

computadores; 

• aplicação de métodos estatísticos e matemáticos em problemas de tomada de decisão 

( como a pesquisa operacional ); 

• simulação de pensamento humano sofisticado através de programas de computadores 

( esta aplicação, ressaltavam Leavitt e Whisler, ainda não estava muito clara à época). 

A partir de sua primeira definição, até o presente momento, o termo tecnologia de 

informação foi empregado de diferentes formas pelos trabalhos que tratam do assunto. 

256 LEA VITT & WHISLER, op. cit., p. 36. Tradução livre. Cabe ressaltar que o termo "informática", 
relacionado à tecnologia de informação, foi cunhado por Philipe Dreyfus como" a ciência do tratamento 
automático e racional da informação, considerada como o suporte do conhecimento e das comunicações". In : 
WAHRLICH,op. cit., p. 138-9. 
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McFarlan, McKenney e Pybum, por exemplo, definem a tecnologia de informação 

como o conjunto formado pelos computadores, telecomunicações e automação de escritórios 

(máquinas de escrever, copiadoras, etc ).257 

Para Porter e Millar, trata-se de de mais do que computadores, compreendendo o 

"espectro crescente e interligado de tecnologias que processam informação", incluindo, além 

do computador, equipamentos de reconhecimento de dados, tecnologias de comunicação, 

automação de fábricas e outros serviços de hardware e software ( scanners, impressora, 

estações de trabalho e fax, por exemplo ).258 

Um dos estudos mais detalhados e citados sobre o assunto, foi realizado por Zuboff, 

no penodo de 1981 até 1986, junto a oito organizações nos EUA, as quais empregavam de 

alguma forma esta tecnologia. A tecnologia de informação é considerada por Zuboff como 

um 

"rótulo que reflete a convergência de diversas correntes de desenvolvimento 

técnico, incluindo a micro eletrônica, ciência da computação, 

telecomunicações, engenharia de software e análise de sistemas. Por tecnologia 

de informação entende-se o conjunto formado por esta convergência". 259 

Mais recentemente, o programa de estudos do MIT ( Massachussets Institute of 

Technology), que trata do assunto considera a tecnologia de informação como o conjunto 

formado por seis elementos principais : 

257 McFARLAN, F. Warren & McKENNEY, James L. & PYBURN, Philip. The infonnation 
archipelago: plotting a course. Harvard Business Review. voI. 61, n.l, January/February 1983, p. 145. 
258 PORTER & MILLAR, op. cit., p. 149-50. 
259 ZUBOFF, In the age of the smart machine : the future of work and power. p. 415. Tradução livre. 
Segundo relato da autora, nesta pesquisa foi utilizada a observação participativa e também entrevistas e 
questionários, com operadores e gerentes, individualmente e em grupo, tendo sido produzidas 1500 páginas de 
anotações. 

143 



• hardware, software ( englobando a programação de computadores, inclusive os sistemas 

especialistas que aparecem com o desenvolvimento da "inteligência artificial" ); 

• redes de computadores; 

• estações de trabalho ( computadores dedicados a funções altamente especializadas 

baseadas em grande volume de cálculos complexos e exibição de elaborados gráficos ); 

• robótica ( robôs utilizados na indústria e caixas automáticos de banco, por exemplo ); 

• smartchips ( chips inteligentes, utilizados para aumentar a funcionalidade e a confiabilidade 

de produtos diversos como carros e elevadores) .260 

o extraordinário avanço da microeletrônica e das telecomunicações, e a malor 

importância atribui da atualmente à informação fazem com que a tecnologia de informação se 

destaque dentre as diversas tecnologias, a tal ponto que máquina nas organizações passa a ser, 

praticamente, sinônimo de computadores. 

A tecnologia de informação tem características que a diferenciam das demais. Para 

Zuboff, sua capacidade de reestruturação de atividades que dependem de informação é única : 

"ao mesmo tempo em que reproduz, estende e aperfeiçoa o processo de substituição do 

trabalho humano por máquinas, ela, simultaneamente, consegue algo diferente". Tais máquinas 

que automatizam o trabalho, ao mesmo tempo em que "traduzem informações em ações", 

registram também dados sobre as atividades que estão sendo automatizadas, gerando novos 

fluxos de informação. 261 

260 MORTON, op. cit., p. 4. 
261 ZUBOFF, In the age of the smart machine : the future of work and power. p. 9 e p. 415. A 
informação sobre o trabalho, obtida na fase de projeto, é traduzida em instruções para implementação em 
programas de computador. Este processo será descrito posteriormente neste trabalho, quando tratarmos da 
etapa de projeto da tecnologia. 
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Desta forma, seu impacto não se restringe somente ao objeto mais imediato sobre o 

qual atua ( materiais ou produtos, por exemplo ), refletindo-se de forma mais ampla nas 

atividades, ou melhor, no sistema de atividades relacionadas. 

Para Zuboff, 

rIa tecnologia de informação não produz somente ação, mas também produz 

uma voz que simbolicamente converte eventos, objetos e processos de forma 

que eles se tornam visíveis, passíveis de serem conhecidos e compartilhados de 

uma nova maneira". 262 

A partir desta perspectiva, Zuboff divide a capacidade da tecnologia de produzir 

efeitos em duas categorias principais: informatizar ( informate) e automatizar ( automate). 

Ao informatizar, a componente de informação tem destaque. A tecnologia permite a 

geração, armazenamento, transmissão e processamento de informação das mais variadas 

formas. Com isto, o trabalho é enriquecido, desenvolvem-se as capacidades relativas à 

informação, dando mais autonomia, facilitando o compartilhamento de responsabilidades, 

exigindo novas qualificações e conhecimento mais amplo do negócio. 

Por outro lado, ao automatizar, a tecnologia de informação é utilizada basicamente 

para substituir trabalho físico humano, formalizando, rotinizando este trabalho, ao mesmo 

tempo em que diminui a dependência da participação e da qualificação humana. Visam-se, 

neste caso, basicamente reduções de custo, via reduções de mão-de-obra, por exemplo. 

262 ZUBOFF, In the age ofthe smart machine: the future ofwork and power. Tradução livre. p. 9. Yates 
e Benjamin destacam que a informação, até a metade do século XIX, era armazenada na maioria das 
organizações, nas mentes e corpos dos indivíduos e transmitida de forma oral e pelo aprendizado. In: YATES, 
Jeanne & BENJAMIN, Robert L The past and present as a window on the future. In: MORTON, op. cit., p. 
75. 
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Desta forma, a tecnologia é utilizada para 

"automatizar operações de acordo com uma lógica que dificilmente difere 

daquela utilizada no século XIX, substituindo o corpo humano por uma 

tecnologia que possibilita a realização dos mesmos processos com mais 

continuidade e controle". 

Por outro lado, ao informatizar, a tecnologia suplanta a lógica tradicional da 

automação, de substituição pura e simples de trabalho humano, típica da Revolução Industrial, 

" ( ... ) gera informação sobre os processos produtivo e administrativo subjacentes, através 

dos quais uma organização realiza seu trabalho ( ... ), permitindo um nível de transparência 

profundo de atividades que eram parcial ou completamente opacas". Desta forma, o trabalho 

se toma mais visível. 

Zuboff ressalta que ambas as capacidades, de automatizar e informatizar, estão 

verticalmente integradas, na medida em que "a automação é uma condição necessária, mas não 

suficiente para a informatização".263 

Destacando uma outra característica peculiar à tecnologia de informação, Y ates e 

Benjamin consideram que esta é a primeira tecnologia a prover capacidade de coordenação, 

reduzindo o seu custo, ao contrário das demais tecnologias, classificadas como de produção, 

que surgiram com a Revolução Industrial. 264 

263 
264 

ZUBOFF, In the age ofthe smart machine : the future ofwork and power. p. 10-11. Tradução livre. 
YATES & BENJAMIN, op. cit., p.62. 
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Morton, por outro lado, a classifica como a "máquina de processamento de 

informação (information engine ), que pode fazer pelo negócio o que a máquina a vapor fez 

nos dias da Revolução industrial", e ir mais além, na medida em que permite que se manipulem 

símbolos, modelos da realidade. 265 

Para Wassenaar, 

"a tecnologia de informação, especialmente a integração da computação com 

as telecomunicações, age como uma tecnologia mediadora, isto é, uma 

tecnologia que liga várias entidades sociais através de padrões e da extensão 

de interligações". 266 

A flexibilidade da tecnologia de informação é outra de suas características marcantes, 

como destacam Y ates e Benjamin. Sua capacidade de adaptação a diferentes tipos de 

informação e de tarefas e a facilidade de uso, aumentam em muito a gama de aplicações 

possíveis. Esta flexibilidade, se combinada com a adaptabilidade e a inovação pelo homem, se 

tornam uma força criativa poderosa. Os computadores pessoais ( PCs ) e as linhas de 

produção da manufatura são exemplos ilustrativos. 261 

Pode-se mesmo considerar que sua utilização é genérica, adaptando-se virtualmente a 

qualquer tipo de trabalho. Sua capacidade de provocar mudanças é tão grande que Wilson 

chega a defini-la como" motor de mudanças" ( engine of change ).268 

265 MORTON, op. cit., p. 8. 
266 WASSENAAR, op. cit., p. 47. Tradução livre. 
261 YATES & BENJAMIN, op. cit., p. 77-8. Esta flexibilidade está associada ao próprio avanço da 
tecnologia, segundo Campbell e Wamer, "na medida em que as novas tecnologias se tomam mais avançadas, 
se tornam também substancialmente mais flexíveis do que antes". In: CAMPBELL & WARNER, op. cit., p. 
12. 
268 WILSON, David C. Strategy of change. London. Routledge, 1992. 

147 



Nos escritórios, predomina sua utilização para atender às demandas de manipulação de 

informação: controle, armazenamento, transmissão e geração de informação. Nestes, segundo 

Walton, a tecnologia de informação inclui 

"0 processamento de textos, arquivamento automático, sistemas de 

processamento de transações, conferência eletrônica, correio e quadro 

eletrônicos, vídeo-conferência, programas de pesquisa em bancos de dados, 

planilhas eletrônicas, sistemas de suporte a decisões e sistemas especialistas". 

Por outro lado, na operação das fábricas, a tecnologia de informação é usada no 

projeto e produção de produtos, aumentando a continuidade do processo ( pelo uso de robôs, 

por exemplo ) ou no controle de operações e de processos contínuos, para monitoração, 

controle e análise de dados (através de sensores e outros dispositivos automáticos ). Nestes 

casos, reduz-se a participação humana no trabalho.269 

269 WALTON,op. cit., p. 23. 
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5.2 A evolução da tecnologia de informação 

A primeira tecnologia de informação de largo uso, que mudou radicalmente o trabalho, 

pela sua capacidade de encurtar o tempo e a distância, foi o telefone. O computador, por sua 

vez, iniciou sua trajetória nas organizações na década de 50, tendo aplicação limitada. 270 

Nas décadas de 60 e 70, a utilização da tecnologia de informação pelas organizações 

se intensifica. Seu objetivo principal era a redução de custos do trabalho administrativo, pela 

execução das atividades de forma mais rápida e exigindo menos mão-de-obra. Dada a sua 

capacidade de processamento e armazenamento de grandes volumes de dados, muito 

superiores às capacidades humanas, o computador era utilizado principalmente em atividades 

que exigiam tal capacidade (como é o caso da folha de pagamento de empregados e da 

contabilidade de empresas). 

Somente em meados da década de 70, com o advento dos minicomputadores, 

tornou-se possível alguma descentralização do processamento. Nesta época as organizações 

passam a se interessar por outros tipos de sistemas de informação, os denominados "sistemas 

de apoio à decisão". 

A partir daí, as máquinas evoluem com melhoria substancial de desempenho e redução 

de tamanho ( graças aos avanços na microeletrônica). Com o surgimento dos terminais de 

video, muda também a interface com o usuário. As pessoas envolvidas podem agora interagir 

diretamente com a máquina através da tela de vídeo, onde a informação aparece sob a forma 

de caracteres alfanuméricos. Este espaço limitado, seja em tamanho fisico, seja em recursos, é 

a principal porta de entrada e saída de informações. 

270 DA VENPORT, Reengenharia de Processos. p. 43. 
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- - - - - - - --------------------------------

Neste ponto se inicia a era do trabalho online, ou seja, onde o usuário interage 

diretamente, em linha, com o computador ( ao contrário da anterior, onde o processamento 

era realizado em lotes, sem interação direta com o usuário ). 

A interação entre o homem e a máquina, dadas as limitações da interface ( uma tela 

plana, de dimensões reduzidas, onde só é possível exibir caracteres alfanuméricos ou gráficos 

rudimentares ), é dissociada do trabalho real . A interface como que comanda o usuário, 

obriga-o a seguir caminhos pré-determinados, rígidos, padronizados ( a navegação pelas telas 

é hierárquica, guiada por menus ). 

Os especialistas, dadas as limitações do hardware e do software, fazem grandes 

esforços para a criação de sistemas ditos amigáveis, ou seja, com uma interface de fácil uso. 

Neste contexto, o software ainda é uma incógnita para o usuário final. 

O conhecimento e a operação das máquinas estão concentrados nas mãos dos 

especialistas, predominando o jargão técnico, o que leva a um isolamento, um grande 

distanciamento entre as máquinas e os seus usuários. Estes últimos lidam apenas com 

produtos dos sistemas, sob a forma de relatórios impressos para atender às mais diversas 

necessidades. 

Os sistemas de informação constituem verdadeiras ilhas de tecnologia de informação, 

não integradas. As diferentes tecnologias, computação, automação de escritórios e a 

comunicação funcionam independentemente. A possibilidade de interconexão entre 

computadores diferentes é limitada. 271 

271 Tapscott e Caston atribuem esta situação à imaturidade da tecnologia e à falta de habilidade das 
organizações em explorá-la. In : TAPSCOTT, Don & CASTON, Art. Mudança de paradigma. São Paulo, 
Makron Books do Brasil, p. 21. 

150 



Nos anos 80, inicia-se uma nova era na tecnologia de informação, marcada por dois 

destaques : o desenvolvimento do microcomputador de uso pessoal ( o PC ) e das redes de 

computadores. 

Com o advento do microcomputador, o indivíduo passa a ter a seu alcance 

considerável capacidade de processamento, permitindo que desenvolva aplicações para o 

atendimento de suas necessidades. 

Surgem softwares como os processadores de textom e as planilhas eletrônicas ( que 

possibilitam a análise numérica e o teste de hipóteses, por exemplo ), que têm seu uso 

generalizado. A tecnologia eletrônica invade dispositivos usados nos escritórios onde antes 

não era encontrada, como copiadoras efax. 

o progresso do software procura ocultar do usuário a complexidade da máquina. Por 

outro lado, seu desenvolvimento propriamente dito adquire características de produção em 

massa (passando-se de uma fase artesanal para a mecanização ). 

Evolui também a interface, que pode agora apresentar, além dos caracteres 

alfanuméricos, gráficos e imagens mais elaborados, contidos em janelas ( como no Windows, 

da Microsoft ). O usuário passa a ter uma melhor compreensão e um maior poder sobre a 

interface, que já não guia tão rigidamente a sua interação com a máquina. 

272 Vale destacar que estes adquirem tal importância que ainda hoje "o uso mais generalizado de 
computadores individualmente nas empresas, é na área de processamento de textos". In: DA VENPORT, 
Reengenharia de Processos. p. 50. 
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Com o desenvolvimento das redes, o computador, antes isolado, sem capacidade de 

comunicação com outras máquinas semelhantes, passa a proporcionar informação e 

ferramentas tanto para o trabalho pessoal como para o de grupos. 

Na década de 90 se concretiza o boom da informação e da tecnologia de informação, 

que passa a representar parte considerável do investimento total das organizações em 

equipamentos.273 Cada vez mais, uma maior quantidade de informação é processada e 

transportada a custos menores. Grande parte da informação armazenada é digital. 

A tecnologia de informação vem avançando com grande velocidade, apresentando 

ganhos contínuos de custo e performance, o que possibilita novas formas de uso. São 

previstas inclusive taxas de melhoria da relação custo/performance de pelo menos 20% a 

30% anuais, na próxima década274
. 

Esta evolução pode ser ilustrada pelo fato de que, enquanto em 1980, um computador 

de 4.5 Mips custava US$ 4.5 milhões ( equivalente a 210 empregados de determinado nível de 

qualificação ), a previsão para 1990 era que este custo se reduzisse para US$ 300.000. O que 

se verifica hoje é que tal custo já atinge aproximadamente US$ 100.000, podendo chegar a 

não mais do que US$ 10.000 no ano 2000, conforme ilustra o quadro 3 :275 

273 
Mais especificamente no Brasil, no ano de 1995 o setor de informática apresentou faturamento de US$ 

10,9 bilhões, dos quais US$ 8 bilhões em hardware e US$ 700 milhões em software comercializados, além de 
US$ 2,2 bilhões relativos a serviços prestados na área. Dados publicados por ComputerWorld Brasil, vol. I1I, 
no. 170, 8 de julho de 1996, p.4. Fonte: Secretaria de Política de Informática e Automação, vinculada ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 
274 MORTON,op. cit., p.22. 
275 MORTON,op. cit., p. 9. Tradução livre. O autor define Mips (milhões de instruções por segundo) 
como "a metáfora para a funcionalidade constante". 
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quadro 3 
evolução da funcionalidade da tecnologia de informação 

1,980 1,990 2,000 

funcionalidade constante 4.5 Mips 4.5 Mips 4.5 Mips 

custo 
projeção original ( 1981 ) US$ 4.5 milhões US$ 300.000 
projeção modificada US$ 100.000 US$ 10.000 
(1988 ) 

número de pessoas 
equivalente ao custo 
projeção original ( 1981 ) 210 6 
projeção modificada 2 0.125 
(1988 ) 

Cabe observar que os custos se reduzem não somente pelo avanço tecnológico, mas 

também pelo aumento da demanda, que permite produção em larga escala. Tal aumento de 

demanda pela tecnologia de informação pode ser associado ao enorme crescimento da 

demanda por informação como componente da economia, pela grande aplicabilidade da 

tecnologia e também pelo aumento do custo de mão-de-obra ( nos EUA, em particular ).276 

De salas isoladas, refrigeradas, guardadas por técnicos especialistas, o computador 

passa para as mesas de trabalho, em casas e escritórios. A tecnologia de informação parece 

penetrar em todos os lugares, permeando nossas vidas. A aquisição de software e hardware 

passa a não ser guiada somente pela funcionalidade. Apelos emocionais, modismos e 

preferências pessoais passam a afetar o processo. 

Os computadores se tomam tão populares a ponto de não serem usados somente em 

empresas, invadindo lares e escolas, por exemplo. Com isto, inicia-se efetivamente a 

desmistificação do computador. 

276 Y A TES & BENJAMIN, op. cit., p. 69. 
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o conhecimento de utilização de computadores passa a ser valorizado em grande 

número de cargos, técnicos ou não. Novos postos de trabalho são criados, ligados a novos 

negócios, enquanto outros são simplesmente extintos. Proliferam as organizações ligadas à 

informação e o consumo de equipamentos pela população. 

Além dos avanços contínuos na relação custo/performance, Madnick aponta como 

tendência claramente identificada, e que se espera inclusive que cresça, na década de 90, o 

desenvolvimento de novas formas de organizar e interconectar os componentes individuais da 

tecnologia de informação : uso extensivo de redes de comunicação, acesso a bancos de dados 

distribuidos e melhores interfaces homem-máquina. 277 

As redes são cada vez mais confiáveis e apresentam melhor performance, atingindo 

maior porte e complexidade. Associado a estes avanços encontra-se o desenvolvimento de 

aplicações específicas para explorar estas capacidades. 

Com isto, os recursos computacionais e as informações podem ser distribuidos pelas 

diversas localizações fisicas e integrados através da rede, facilitando o acesso à informação, 

independentemente da localização fisica. Tarefas antes isoladas, dependentes de 

intermediários, são integradas, eliminando passos desnecessários. Surgem as redes 

planetárias, de abrangência global. 

217 MADNICK, Stuart E. The information technology platform. In: MORTON, op. cit., p. 31. 
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Os avanços da tecnologia de informação na superação das limitações de tenpo e 

espaço são então conseguidos pelo aumento da performance ( velocidade) seja das máquinas 

em si como também dos canais de informação ( como satélite e fibraótica ), pela possibilidade 

de tráfego de informações de diversas naturezas ( som, imagem, gráficos e texto, e mesmo 

assinaturas ) e pela integração, via comunicação do armazenamento e processamento dos 

dados. 

A importância das interligações é tal que, a máquina individual, isolada, não conectada 

a alguma rede, perde grande parte de seu brilho. Desta forma, considera-se que "o 

computador é a rede", expressão muito utilizada nos dias de hoje. 

Com as redes e as interfaces mais ricas, a interatividade se toma uma questão chave, 

onde o usuário tem uma postura ativa, podendo interagir com o software e através deste com 

outros usuários. 

Além disso, a interface homem-máquina ganha novos elementos através da tecnologia 

de multimídia, incorporando som, imagem e gráficos. Novas concepções, como o 

hipertexto278
, popularizado pela INTERNET, facilitam o uso da máquina. Por outro lado, o 

projeto da interface homem-máquina se toma mais complexo envolvendo até mesmo 

especialistas em programação visual. 

278 Hipertexto é uma forma de organização de texto onde a informação é armazenada em páginas 
eletrônicas, através de ligações não lineares. Fornece diversas alternativas de navegação ao usuário e recursos 
de pesquisa. Para maiores detalhes ver : VILAN FILHO, Jaime L. Hipertexto : visão geral de uma nova 
tecnologia de informação. Ciência da Informação. Brasilia, ffiICT, 23(3), set./dez. 1994, p. 295-308. 
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----------------------------------------------------------------------- - -

5.3 Os componentes da tecnologia de informação 

Tendo em vista que o foco de nosso trabalho são os aspectos materiais da tecnologia 

de informação, mais especificamente as máquinas eletrônicas ( ou computadores ), é útil, em 

primeiro lugar, definir termos como hardware e software, largamente empregados neste 

contexto. Com isto, será possível compreender melhor como a tecnologia de informação pode 

ser aplicada. 279 

o hardware corresponde à face mais tangível da tecnologia, ao conjunto de elementos 

fisicos, eletrônicos e mecânicos, reunidos para constituir dispositivos e artefatos. 

Este hardware é construído de forma tal que tem seu comportamento determinado por 

um conjunto de instruções, materializadas em determinadas linguagens formais, denominadas 

genericamente de programas de computador, inteligíveis pelo hardware e que dirigem e 

determinam o seu comportamento, o que se denomina genericamente de software280
• 

A cada hardware corresponde um conjunto específico de softwares, projetado segundo 

suas particularidades. Desta forma, dada uma configuração de hardware, estabelece-se o 

software associado e vice-versa. 

Por sua vez, o conjunto formado pelos diversos softwares pode ser subdividido de 

acordo com o seu papel, em duas principais categorias : softwares básicos e softwares de 

aplicação. 

279 Esta descrição genérica dos diversos componentes da tecnologia em termos de hardware e software é 
baseada em inumeros trabalhos consultados, que tratam do assunto. A subdivisão do software em duas 
categorias ( básico e de aplicação ) visa tornar mais claras as suas características e o resultado que produzem. 
280 Sá Carvalho considera que os programas são como uma espécie de " conhecimento" que os 
computadores devem ter e que o levam a funcionar de determinada maneira, da mesma forma que as 
descrições de procedimentos manuais realizados por pessoas. SÁ CARVALHO, op. cit., p. 66. 
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---------------------------------------------------------------------- -

Os softwares básicos correspondem aos chamados "sistemas operaCIOnaiS das 

máquinas", diretamente ligados à gerência dos diversos componentes destas máquinas, sendo 

imprescindíveis para seu funcionamento. Desta forma, escolhido um determinado hardware, 

limita-se o conjunto de softwares básicos que podem ser usados. Estes têm alto grau de 

complexidade, sendo por isso desenvolvidos por empresas especializadas. Seu número é 

reduzido. 28
\ 

Além destes, existem os softwares de aplicação, desenvolvidos pelas organizações em 

geral para atender a suas necessidades específicas, definidas por seus usuários. Estes 

dependem do hardware e do software básico utilizados. Geralmente, o conjunto de instruções 

associado se constitui em linguagens de mais fácil aprendizado do que aquelas associadas aos 

softwares básicos. São exemplos, os softwares para suporte a sistemas de informação, os 

processadores de texto e as planilhas eletrônicas, entre muitos outros. 

Vale destacar que a operação dos softwares de aplicação é controlada e coordenada 

pelos softwares básicos, principalmente no que tange ao compartilhamento dos diversos 

recursos do hardware pelos diversos softwares que, em um determinado momento, concorrem 

pelo seu uso. Cria-se desta forma, uma hierarquia entre os softwares. 

281 Um exemplo bastante conhecido atualmente é o Wíndows, produzído pela Microsoft. 
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A associação dos diversos componentes de hardware e software em uma máquina gera 

um conjunto integrado, de natureza sistêmica, que produz determinados resultados. Por outro 

lado, a conexão de máquinas diferentes, que compartilham recursos e trocam informações 

permite a formação do que se denomina redes de computadores. Estas redes ampliam o 

alcance dos resultados da utilização das máquinas, como vimos anteriormente. 282 

Os componentes de hardware e os softwares básicos não obedecem a um único 

padrão. Pelo contrário, dependendo do fabricante ( ou melhor, fabricantes ), pode ser 

encontrado um grande número de configurações de hardware e software diferentes. 

As necessidades de integração dos componentes (em máquinas individuais e em 

redes ) e de facilidade de uso pelos especialistas e principalmente pelo usuário final, têm 

levado à adoção de padrões na sua construção, numa tentativa de que estes componentes se 

comuniquem entre si, reduzindo a complexidade da ligação e permitindo que se alcance uma 

economia de escala em sua produção. No entanto, mesmo assim estes componentes ainda são 

bastante variados. 283 

A esta adoção de padrões, Tapscott e Caston denominam substituição do software 

proprietário por padrões de software abertos, destacando que a padronização se dá em todas 

as áreas da computação ( como, por exemplo, interfaces com o usuário, sistemas operacionais 

e desenvolvimento de software) . A expressão "sistema aberto", destaca a possibilidade de 

portar software para qualquer hardware, independentemente de marca e modelo. 284 

282 Rotemberg e Salomar definem a rede como uma coleção de localizações separadas, que criam valor 
pelo fato de estarem interrelacionadas de forma a que se possam realizar transações entre elas. ROTEMBERG, 
Julio J. & SALOMAR, Garth. Interfirm competition and colaboration. In: MORTON, op. cit., p. 97. 
283 Por usuário final, ou simplesmente usuário, denomina-se os membros da organização, não 
especialistas em tecnologia de informação, que a utilizam de alguma forma para realizar o seu trabalho. 
284 TAPSCOTI & CASTON, op. cit, p.28-9. 
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Na verdade, estes padrões se constituem em sub-conjuntos de padrões, onde a 

definição do padrão de um componente leva necessariamente à adoção de padrões 

compatíveis associados aos demais. Tal acontece, por exemplo; com os sistemas operacionais, 

que devem ser compatíveis com o hardware escolhido ( e vice-versa ). Os softwares de 

aplicação devem, da mesma forma, ser compatíveis com os softwares básicos e com o 

hardware. 

Quando se interligam máquinas diferentes para formar redes, definem-se também 

padrões para as interfaces fisicas de conexão e linguagens de comunicação (denominadas de 

protocolos ), para a troca de mensagens. A complexidade das tarefas associadas leva à 

construção de softwares especializados, denominados de gerentes de rede ( também 

classificados na categoria de softwares básicos ). 

Além disso, uma vez que a função da gerência de dados armazenados é das mais 

importantes, pela sua ligação estreita com o tratamento e disponibilização de informação, 

existem também softwares dedicados especificamente a estas tarefas, chamados genericamente 

de sistemas de gerência de bancos de dados ( ou simplesmente, bancos de dados). 

Na medida em que mais e mais funções são incorporadas a esta rede de componentes, 

surgem mais e mais componentes especializados tanto de hardware quanto de software, de 

forma a atender os requisitos funcionais e principalmente de eficiência de operação ( da menor 

utilização de recursos, com maior produtividade). 
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A especialização dos softwares é de natureza horizontal e também vertical, na medida 

em que existe uma hierarquia entre os softwares, onde, por exemplo, o sistema operacional 

controla o funcionamento dos softwares de aplicação, o gerente da rede controla os diferentes 

sistemas operacionais e assim por diante. 

A grande quantidade e diversidade de componentes existentes, pode levar as 

organizações, movidas por razões de natureza econômico-financeira, ou de oportunidade, a 

adquiri-los de diferentes fabricantes. Isto pode levar à coexistência de componentes 

incompatíveis entre si em uma mesma organização, ou seja, entre os quais não se pode 

estabelecer uma comunicação. 

Além disso, com a evolução da tecnologia, uma opção errada adotada por uma 

organização na escolha de componentes de um determinado fabricante, que não estejam 

padronizados, pode isolá-la das demais. 

Numa outra perspectiva, os componentes de hardware e software podem ser divididos 

em quatro dimensões principais que, integradas, atuam em conjunto para prover uma 

funcionalidade final : interface homem-máquina, processamento/armazenamento, inteligência e 

comunicação. 285 

285 Em uma abordagem semelhante, Yates e Benjamin destacam que a integração entre estas diferentes 
funções ( o termo é dos autores ), que já foi atingida ( ainda que não totalmente), gera enormes ganhos na 
funcionalidade proporcionada pela tecnologia de informação. op. cit., p. 68. 
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1 . interface homem-máquina 

É o ponto de contato com o ambiente externo à máquina, mais especificamente com o 

ser humano, por onde entram e saem as informações. Materializa-se nos meios de entrada e 

saída de informação, como por exemplo : teclado, vídeo, mouse e painéis de controle. 

A interface é um meio limitado, repleto de símbolos, associados a objetos reais, o que 

lhe confere um caráter abstrato. 286 A facilidade de uso da máquina por seu operador depende 

diretamente da qualidade desta interface. 

2 . processamento/armazenamento 

Responsável pelos processos que atuam sobre a informação recebida e sua 

transformação, para produzir os resultados desejados: conversão da informação de uma 

forma para outra, cálculos, análises e sínteses, dentre inúmeros outros. É o "motor" das 

demais dimensões. 

Uma de suas principais funções é a gerência das informações, armazenadas sob as 

maIs diversas formas. Neste caso, desempenha funções de validação, registro e 

armazenamento, e possibilita o acesso aos dados ( para consulta ou alteração ). Além disso, 

também possibilita a automação propriamente dita, ou seja, a substituição de esforço físico 

humano. 

286 Este caráter abstrato será discutido em detalhes mais adiante, a partir do trabalho de ZUBOFF, In the 
age ofthe smart machine: the future ofwork and power. p. 76. 
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3 . inteligência 

Esta característica em particular está intimamente ligada à capacidade de processar 

infonnação. Neste caso, optamos por considerá-la à parte, representando o que se denomina 

de "inteligência artificial", pela sua capacidade de reproduzir a inteligência humana, mesmo 

que de fonna ainda limitada. Esta característica adiciona valor às demais, permitindo o 

tratamento mais complexo e sofisticado da infonnação, mais próximo do efetuado pelo 

cérebro humano, constituindo o que se denomina "sistemas especialistas". 287 

Seu desenvolvimento permite que a tecnologia de infonnação se transfonne de um 

agente de natureza mais passiva, dependente da ação humana ( para projeto e acionamento ), 

em um agente ativo e até mesmo pró-ativo, na medida em que, baseado em determinadas 

condições ( estabelecidas por meio de regras e algoritmos, por exemplo ), pode iniciar e 

completar ações cada vez mais complexas, sem que dependa para tal do ser humano. 

4. comunicação 

Através das telecomunicações e de dispositivos de conexão fisica, permite a ligação 

entre máquinas transportando infonnações entre localizações diferentes, fisicamente 

separadas, superando limitações de tempo e espaço, permitido que se contruam as redes de 

computadores. 

287 A partir do desenvolvimento da "inteligência artificial", constroem-se "sistemas especialistas" para 
captar conhecimentos importantes, e não apenas dados, capacitando, por exemplo, a aplicação de regras para 
suporte à tomada de decisão em diversas áreas. In : T APSCOTI & CASTON, op. cit., p. 91. 
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o aspecto de conectividade entre as máquinas é fundamental, pois permite a integração 

efetiva de atividades tanto dentro das organizações como entre elas. Com isto, como já vimos, 

ficam facilitadas principalmente a cooperação e o compartilhamento de informações e, ainda, 

a coordenação de atividades. 

A capacidade de processamento I armazenamento funciona como um núcleo 

operacional que move a interface, a inteligência e a comunicação. Esta última, por sua vez, 

permite que cada componente individual de tecnologia ( cada máquina enfim ) se interligue 

com uma outra semelhante para formar uma rede. 

Por fim, vale notar que, a evolução de cada uma das quatro dimensões da tecnologia, 

descritas anteriormente, não se deu, ou melhor, não se dá, de uma forma uniforme. Se 

analisarmos esta evolução, é possível notar que, em um primeiro instante destaca-se a 

dimensão de processamento I armazenamento. Com o desenvolvimento das comunicações e 

da capacidade de conexão, torna-se possível a integração entre as dimensões. Paralelamente se 

desenvolve a interface e a inteligência das máquinas, num processo resumido no quadro 4. 

quadro 4 
evolução das quatro dimensões da tecnologia de informação 

dimensões década de 70 década de 80 década de 90 

interface homem-máquina pobre terminal de vídeo com rica, englobando diversos 
recursos limitados elementos como som, 

imagem e gráficos 
( muItimidia ) 

processamento I centralizado, descentralizado, descentralizado,onJine, 
armazenamento em lotes online móvel 

inteligência nenhuma reduzida desenvolvimento 
promissor 

comunicação componentes isolados componentes integrados redes atravessam as 
via redes, computação fronteiras das 
interpessoal organizações, computação 

interorganizacional 
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5.4 Principais oportunidades de uso da tecnologia de informação 

Ao mesmo tempo em que se toma mais poderosa, a tecnologia de infonnação passa 

também a ser mais fácil de usar. A infonnação é gerada e capturada mais rápido do que nunca. 

Aumentam a disponibilidade de infonnação e o poder do usuário de tratá-la, seja para o 

desempenho de atividades rotineiras, seja para a tomada de decisão nos mais altos níveis 

gerenciais. 

Seu impacto varia de organização para organização, em função das características 

específicas da organização e da tecnologia empregada. O trabalho é modificado, "forçando 

antigas estruturas organizacionais a novas configurações"288. Novas áreas de aplicação 

surgem. Antigas tarefas simplesmente desaparecem. 

A tecnologia de infonnação afeta diversos aspectos do negócio : da estrutura da 

organização até sua estratégia de mercado. A gama de soluções técnicas e efeitos associados 

é enonne e o fascínio exercido pela tecnologia parece ser irresistível. Sua utilização pela 

organização passa a não ser mais apenas uma questão de escolha, se constituindo em um 

verdadeiro imperativo para fazer frente à concorrência. 289 

288 
THACH, Liz & WOODMAN, Richard. Organizational changed and information technology : 

managing on the edge of cyberspace. Organizational Dynami~8. USA, Academy of Management AssociatioD, 
Summer, 1994, p. 30. 
289 Mais do que isso, como o hardware e o software se transformam em mercadorias ( commodities), há 
muita influência da midia na decisão de aquisição e utilização. 
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-- - - - -------------------------------- -- - - -

A tecnologia é vista como um capacitador essencial das estratégias de negócios, dado 

o seu poder rompedor, a sua capacidade de transpor as regras que limitam a condução do 

trabalho. 29O Em seu estágio atual, tem um significado estratégico para as organizações, 

permitindo que estas enfrentem os inúmeros desafios colocados por um ambiente em 

constante mudança, onde a competição é acirrada. 

Com o desenvolvimento observado, o leque de oportunidades para seu uso em muito 

se ampliou, fazendo com que a tecnologia de informação não seja mais encarada como uma 

mera ferramenta de suporte, ou seja, como mais uma dentre as diversas despesas 

administrativas da organização ( usada basicamente para obter ganhos de eficiência e reduções 

de custo, principalmente pela eliminação de mão-de-obra humana). 

A tecnologia de informação possibilita mudanças fundamentais na forma como o 

trabalho é realizado, tanto no que diz respeito às atividades ligadas à produção ( como o 

desenvolvimento de produtos, o projeto automatizado, o gerenciamento de estoques ), como 

de coordenação ( pela sua capacidade de integração entre funções dentro e entre 

organizações, através dos sistemas de comunicação ) e gestão ( no que se refere à direção e ao 

controle e, fundamentalmente, à tomada de decisão ). 

Em especial, a ma.lOr facilidade de coordenação, permite a melhor gerência de 

interdependências, que Rockart e Short definem como a capacidade da organização atingir 

concorrência de esforços por meio de atividades desenvolvidas através de suas múltiplas 

dimensões, de forma a permitir operação e sobrevivência no ambiente competitivo. 

290 HAMMER, Michael & CHAMPY, James. Reengenbaria : revolucionando a empresa em funçAo da 
concorrência e das grandes mudanças da gerência. Rio de Janeiro, Campus, 1994, p.74. 
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Estas interdependências podem ser internas à organização ou externas, com 

fornecedores e clientes, por exemplo. São identificados por Rockart e Short, cinco 

contextos para a gerência das interdependências :291 

• integração da cadeia de valor : do projeto ( fazendo uso de ferramentas de projeto 

automatizado e engenharia simultânea, reduzindo então o tempo de desenvolvimento de 

produtos ) ao serviço ao cliente ( através de redes de serviços de manutenção e 

monitoração com as qUalS o cliente interage diretamente com os especialistas, por 

exemplo ). 

• integração entre funções : gerência da interdependência entre múltiplas unidades associadas 

a uma função. A maior integração permite, por exemplo, a redução de estoques e de 

pessoal redundante. 

• suporte a times de trabalho, como forma de coordenação de atividades, através de 

tecnologias que permitem a comunicação assíncrona e geograficamente dispersa. 

• planejamento e controle, gerando mais informação para a tomada de decisão em qualquer 

nível e uma maior possibilidade de comunicação. A facilidade de captura instantânea de 

informações facilita o controle, podendo-se acompanhar diretamente as tarefas através das 

informações por elas geradas. Neste caso, o nível de controle é uma opção gerencial. 

• na própria área de tecnologia de informação, através do estabelecimento de parcerias dos 

especialistas na tecnologia com as demais áreas de negócio, nas etapas de projeto e 

implementação. Passam a ser exigidas novas qualificações técnicas dos especialistas na 

tecnologia, antes não necessárias ( como a já citada programação visual ). 

291 ROCKART & SHORT, op. cit., p.3-7. 
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Vale destacar que, ao mesmo tempo em que a gerência das interdependências é 

facilitada, criam-se novas interdependências. Para que seja possível trocar efetivamente 

informações, devem ser respeitados padrões entre organizações ( tanto a nível da tecnologia 

como a nível de procedimentos ). Além disso, as organizações envolvidas passam a ter 

necesssidade de conhecer em maior detalhe os procedimentos desenvolvidos pelas 

organizações às quais estão interligadas. 

Para Porter e Millar, a tecnologia altera a natureza da competição, na medida em que: 

capacita a alteração da estrutura da indústria, cria vantagens competitivas ( pela redução de 

custos ou melhor conhecimento e relacionamento com clientes), aumenta a diferenciação 

( fornecimento de serviços e produtos diferenciados ) e permite o surgimento de novos 

negócios. 292 

A utilização da tecnologia de informação na organização visa, segundo Zuboff, a 

atender objetivos de melhorias em três categorias principais : continuidade ( integração 

funcional, automação intensificada e resposta rápida ), controle ( precisão, acuidade, 

previsibilidade, consistência e certeza ) e compreensibilidade (visibilidade, análise e 

síntese ).293 

Por sua vez, Torres classifica o seu uso em três categorias: eficiência ( redução de 

custos, melhoria de qualidade e redução do tempo de resposta, substituição de trabalho 

fisico ); sinergia e integração ( associações estratégicas com clientes e fornecedores ) e adição 

de valor ao produto ou serviço. 294 

292 PORTER & MILLAR, op. cit., passim. 
293 ZUBOFF, Shoshana. Automatizar/informatizar: as duas faces da tecnologia inteligente. Revista de 
Administração de Empresas. São Paulo, FGV, 34(6), nov./dez. 1994, p.82. 
294 TORRES, Norberto. Competitividade empresarial com a tecnologia de informação. São Paulo, 
Makron Books do Brasil, 1995, p. 52. 
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Davenport, enquadra as oportunidades oferecidas pela tecnologia de informação, em 

termos de funcionalidade, segundo nove categorias, resumidas no quadro 5 :295 

quadro 5 
oportunidades oferecidas pela tecnologia de informação 

categoria funcionalidade principal 

automacional eliminação de trabalho humano na execução do 
processo 

informacional captação de informação sobre um processo para 
aumentar a sua compreensão 

sequencial modificação da sequência de execução do processo, 
possibilitando a execução em paralelo de atividades 

de acompanhamento monitoração rigorosa 

analítico análise de informação, possibilitando a tomada de 
decisão 

geográfico coordenação de processos à distância 

integrativo coordenação entre tarefas e processos 

intelectual captação e distribuição de bens intelectuais 

desintermediação eliminação de intermediários no processo 

Davenport destaca, ainda, algumas aplicações genéricas da tecnologia de informação 

relacionadas aos processos de desenvolvimento de produtos, atendimento de pedidos e 

logística : projeto automatizado, sistemas de acompanhamento, sistemas de decisão e análise, 

sistemas de comunicação interorganizacional, sistemas de escolha de produtos, mercados 

eletrônicos, sistemas de localização, sistemas de gerenciamento de bens, sistemas de 

planejamento logístico, entre outros. 296 

295 DA VENPORT, Reengenharia de Processos. p. 60. Apesar destas oportunidades terem sido 
apresentadas no contexto específico da reengenharia, consideramos que abrangem o contexto maior. O quadro 
a&resentado por Davenport foi adaptado neste trabalho. 
2 DA VENPORT, Reengenharia de Processos. p. 67-74. 
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Venkatraman classifica o potencial de reconfiguração, de transformação do negócio 

pela tecnologia de informação, em cinco níveis: exploração localizada em atividades 

isoladas, construção de infraestrutura eletrônica, redesenho de processos de negócio, 

redesenho de redes de negócio e redefinição do escopo do negócio. Os três últimos estágios 

traduzem uma perspectiva estratégica da tecnologia, onde esta se alinha à estratégia da 

organização. 297 

No nível de exploração localizada em atividades isoladas, é dada ênfase na busca de 

eficiência e redução de custos. A tecnologia é usualmente vista como despesa e não como um 

investimento, sendo empregada em funções isoladas com impacto localizado. Não ocorrem 

maiores alterações nas atividades existentes antes ou durante o processo de implementação da 

tecnologia. 

Quando da construção da infraestrutura eletrônica, procura-se integrar tarefas, 

processos e funções, aproveitando a capacidade de conexão, comunicação, associada à 

tecnologia. Já no nível de redesenho de processos de negócio, a tecnologia é utilizada como 

habilitador de novas práticas de trabalho, como é o caso da reengenharia de processos. 

No redesenho de redes de negócio ocorre uma troca de transações ( estoques, notas 

fiscais, etc ), produtos e serviços, constituindo uma integração funcional entre organizações 

de natureza complementar. Envolve negociação, diálogo e troca de conhecimentos. 

297 VENKATRAMAN, N. IT-induced business reconfiguration. In: MORTON,op. cit., p. 150. O 
quadro foi adaptado neste trabalho. 
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Por fim, quando se opta pela redefinição do escopo do negócio, surgem novos 

negócios que estendem o alcance da organização para novos mercados ( com novos produtos 

e serviços ). O quadro 6 resume o impacto potencial, os objetivos principais e as implicações 

de gerência associadas a cada um dos níveis anteriores. 298 

quadro 6 
sumário dos cinco níveis de transformação 

nível impacto potencial o~etivos principais implicações de gerência 

exploração localizada economias potenciais em redução de custos e identificar áreas potenciais 
áreas isoladas do negócio melhoria de serviços para a exploração 

integração interna eficiência e eficácia tecnologia de infonnação é articular a lógica da 
recllIllO estratégico integração 

redesenho dos processos de poder de criar capacidades reengenharia do negócio alinhamento tecnologia de 
negócio diferenciadas no mercado onde a tecnologia de infonnação - estratégia 

infonnação é o habilitador 
principal 

redesenho da rede de oportunidades para criação de organizações articular a lógica de 
negócios exploração criativa da virtuais, ocupando posição redesenho da rede para a 

tecnologia de infonnação central na rede organização em foco 

redesenho do escopo do aItera o escopo do negócio identificação de novos identificar o escopo do 
negócio proativamente e negócios e ameaças novo negócio 

reativamente potenciais 

Para McGee e Prusack, a tecnologia de informação deve estar em sintonia com a 

estratégia, apoiando desde a sua formulação (que envolve grande quantidade de informações, 

precisas e em tempo hábil, sobre ambiente interno e externo, permitindo a identificação de 

alternativas ) até a efetiva implementação e avaliação ( através do desenvolvimento de 

sistemas de informação defeedback e da análise de resultados). 

Mais do que isso, em muitos casos deve fazer parte da própria estratégia, na medida 

em que propicia alternativas para a definição de processos e produtos ou serviços ( pode ser 

inclusive que a informação seja o próprio produto ). Sendo assim, deve ser considerada já nas 

etapas iniciais da formulação. 299 

298 

299 
VENKATRAMAN,op. cit., p. 150. 
McGEE & PRUSACK, op. cit., p. 36. 
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As oportunidades de uso da tecnologia de informação, aqui apresentadas, são obtidas 

a partir da combinação de seus componentes em três categorias principais : de uso pessoal, de 

grupos e de ligação entre organizações. 

Os componentes de uso pessoal são aqueles em que o indivíduo interage 

individualmente com a máquina. Caracterizam-se por máquinas cada vez menores 

( portáteis ou não ) e mais poderosas, que dispensam conexões fisicas para comunicação, 

auxiliando as mais diversas tarefas. A portabilidade e a comunicação dão ao usuário a 

característica de mobilidade, permitindo o acesso aos recursos não importando onde estes 

estejam. 

Além disso, esta máquina portátil pode ter embutida uma "inteligência", os 

denominados assistentes pessoais3OO 
( ou knowbots ), que fazem o trabalho pelo usuário, 

atuando como se fossem secretárias eletrônicas sofisticadas, classificando mensagens de 

correio por critérios pré-definidos, selecionando informações recebidas ( podem, por exemplo, 

examinar saldos bancários, avisando quando estes ultrapassarem determinados limites). 

Por outro lado, os componentes de grupo permitem que os membros de um ou mais 

grupos utilizem os componentes pessoais, interligados através de redes de computadores para 

realizar tarefas interdependentes, compartilhando recursos e permitindo a gerência da 

execução das tarefas. Constituem-se então verdadeiros grupos virtuais, interligados 

eletronicamente. 

300 Cabe ressaltar que, esta tecnologia ainda está em suas fases iniciais de desenvolvimento. 
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Para tanto, existem diversas tecnologias que têm como objetivo auxiliar o trabalho em 

grupo. Estas recebem a denominação genérica de groupware. Nesta categoria encontram-se o 

correio eletrônico, os softwares de gerência de fluxo de trabalho e a conferência eletrônica, 

entre outros. 301 

A componente de ligação entre organizações é aquela que permite o rompimento das 

fronteiras entre estas organizações. É viabilizada pela capacidade de interligação entre 

diferentes redes, formando uma rede de maior alcance, onde se utilizam tecnologias como os 

cabos de fibra ótica e os satélites. Em particular, esta componente possibilita a formação das 

organizações virtuais e de verdadeiros mercados eletrônicos. 

É importante destacar que, os softwares classificados como EDI ( electronic data 

interghange ), têm destacada importância para o apoio a trabalho em grupo dentro e entre 

organizações. Através destes softwares se reduz o tempo necessário para o processamento de 

transações entre organizações e a incidência de erros. 

Dada a importância do processamento de informação, destacam-se também 

componentes para tratamento altamente especializado e sofisticado de informação. Para que 

sejá possível extrair valor da informação não basta, como já vimos, a sua disponibilização. É 

necessário que requisitos como forma e conteúdo, que afetam a construção do significado da 

informação, a sua utilidade enfim, sejam atendidos. Para tanto, existem os chamados sistemas 

de gerência de bancos de dados, softwares dedicados ao processamento e armazenamento de 

informação. 

301 o groupware é uma perspectiva da tecnologia que enfatiza a colaboração ao invés do uso individual. 
Neste caso, a tecnologia apoia não somente aspectos ligados à execução da tarefa em si, mas também ao seu 
fluxo, à comunicação entre diferentes tarefas. 
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Em particular, para determinar conteúdos não tão explicitos associados à informação, 

que necessitam de grande conhecimento prévio, ou de elaborados mecanismos de análise, 

desenvolveram-se softwares visando o que se denomina datawarehouse ( bancos de dados 

para apoio à decisão, com informações de cunho eminentemente gerencial) e datamining 

( literalmente, mineração de dados, ou seja, descoberta de padrões e aspectos não aparentes 

em conjuntos de informações, através de sistemas especialistas ).302 

Por fim, cabe novamente destacar que os componentes que fazem uso de "inteligência 

artificial" dão à tecnologia um caráter mais ativo, na medida em que, para iniciar sua ação, 

não necessitem dos seres humanos, mesmo quando do desempenho de atividades mais 

elaboradas. 

302 Para maiores detalhes ver ComputerWorld Brasil, vol. fi, no. 170, 8 de julho de 1996. p. 21-3. 
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PARTE III 

o PROJETO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E SEUS EFEITOS NA ORGANIZAÇÃO 

Procuramos até aqui, neste trabalho, desenvolver uma compreensão ampliada do que 

se denomina tecnologia de informação, relacionando-a às organizações e principalmente aos 

seres humanos, num enfoque que dá ênfase a estes últimos e não aos aspectos de natureza 

mais técnica, próprios da tecnologia. 

Para tanto, restringimos o escopo da tecnologia de informação, concentrando-nos no 

seu aspecto material: as máquinas eletrônicas ( configurações de hardware e software, ou 

simplesmente computadores ). 

Uma vez que, como o próprio termo procura destacar, trata-se de uma tecnologia 

dirigida à informação, apresentamos em maior detalhe questões específicas do que se usa 

chamar "informação". 

De pronto, nos deparamos com uma série de definições para a "informação", que lhe 

atribuem um caráter abstrato, mas que também revelam uma face concreta, passível de 

armazenamento e troca, por exemplo. Outros conceitos, como dados e conhecimento, 

revelam-se ligados à informação. Da atribuição de significado aos dados, obtém-se 

informação, que por sua vez permite a geração de conhecimento. 
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Ampliando o contexto, situamos a informação no que se denomina processo de 

comunicação, considerado como uma troca de informações entre seres humanos, conforme o 

fazem vários dos trabalhos consultados. Esta perspectiva associa, de uma maneira profunda, a 

informação aos seres humanos. Estes têm na comunicação o processo social elementar, 

através do qual interagem entre si. 

Além disso, a informação gerada adquire importância, subsidiando diversas atividades 

desempenhadas pelo ser humano, individualmente ou em grupo, como por exemplo, a tomada 

de decisão e a coordenação de atividades interdependentes. 

A participação humana agrega valor à informação ( pela construção de significado e 

pela criatividade, por exemplo ). Por outro lado, pode limitar o seu tratamento, dadas as 

limitações humanas de processamento de informação e ao seu comportamento frente a ela, 

principalmente quando parcial, ligado a questões como poder, influência e autoridade. 

Características próprias dos seres humanos ( como sexo, idade, postura fisica e posição 

social) e do relacionamento interpessoal ( como a confiança mútua) influenciam o processo. 

A tecnologia, ou melhor, as máquinas eletrônicas, aparecem neste contexto com o 

objetivo básico de superar as limitações humanas, gerando, processando, transmitindo e 

armazenando informação, mais rápido, em maiores quantidades e de forma mais eficiente. 
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No entanto, a presença humana é essencial, insubstituível mesmo, uma vez que é o ser 

humano que concebe, constrói e utiliza as máquinas, acionando-as quando necessário e sendo 

o alvo mais imediato de seus efeitos. É o homem que "alimenta" a máquina com dados, 

mensagens ou informações, e que utiliza os seus produtos conforme as necessidades. 

Mais especificamente, no contexto das organizações, a informação e a tecnologia têm 

um papel que varia no tempo, conforme a abordagem ( ou teoria) de organização adotada. 

Como vimos, as máquinas adquirem maior importância nas organizações quando da 

Revolução Industrial. Neste momento tratavam-se de máquinas de natureza mecânica, que 

faziam um conjunto de trabalhos limitados, de natureza eminentemente fisica, substituindo o 

homem, quer por razões de impossibilidade de realização da atividade por este 

( dada a periculosidade ou penosidade associada à atividade, por exemplo ) quer por razões 

econômicas. A máquina é considerada mais eficiente, mais confiável e mais resistente, mais 

produtiva enfim. 

A presença humana, embora reduzida, ainda se fazia necessária, dado o número 

limitado de tarefas que estas máquinas podiam realizar. A observação do uso das máquinas na 

organização industrial estimula estudiosos como Taylor que, à luz de uma visão de engenharia, 

lança os princípios do que se denomina Administração Científica. 

A máquina adquire então uma tal importância que o modelo de organização ideal é 

construído à sua semelhança. Também ganha importância a informação, mais precisamente o 

conhecimento sobre a operação da tarefa, que é absorvido ( ou apropriado ) para subsidiar a 

concepção, ou reconcepção das atividades segundo este novo modelo. 

176 



Desta fonna, tecnologia ( ou melhor, máquinas ) e infonnação superam em 

importância o próprio ser humano, que é considerado um mero adjunto das máquinas, um 

elemento passivo. 

Juntamente com os ganhos de produtividade e eficiência obtidos pela adoção deste 

modelo, aparecem, entretanto, uma série de efeitos negativos sobre os seres humanos, como a 

alienação, desmotivação e perda de qualificação. 

A tecnologia parece então se associar somente à divisão do trabalho, ou seja, à 

repartição de tarefas entre homens e máquinas, e às questões daí derivadas, como a 

necessidade de gerência, controle, coordenação e outros elementos estruturais, foco da teoria 

clássica. No entanto, esta abordagem se mostrou insuficiente para tratar a complexidade da 

organização, revelando-se particularmente prejudicial ao ser humano, sendo alvo de uma série 

de criticas. 

Com o surgimento da teoria comportamentalista e a aplicação da teoria geral de 

sistemas às organizações, estas passam a ser consideradas como um tipo de sistema social, de 

natureza aberta, ou seja, em constante interação com o ambiente externo. As questões 

humanas ganham então especial relêvo. 

Além disso, aspectos como tomada de decisão, comunicação e coordenação são 

considerados à luz de uma perspectiva sistêmica, ou seja, de partes interdependentes que 

desempenham tarefas de uma fonna coordenada, harmonicamente, visando um objetivo 

comum. 
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Neste caso, a organização é vista como uma estrutura formal, onde os elementos são 

planejados de acordo com determinados fins, mas também apresentando elementos informais, 

de natureza não planejada, constituindo uma rede de relacionamentos interpessoais ( de 

comunicação informal) que se forma quando da constituição da estrutura formal, sendo 

essencial para a sua sobrevivência. 

A informação e os sistemas de informação, neste contexto, ganham importância, seja 

no processo de comunicação ( considerado como uma troca de informações ), seja como 

subsídio para processos de decisão e de coordenação de atividades interdependentes. Tem 

especial destaque também no desempenho da função gerencial, a tal ponto de se considerar o 

próprio gerente como um "sistema de informações". 

Em particular, o comportamento humano na organização e mais precisamente na 

tomada de decisão é objeto de estudo da teoria comportamentalista, que destaca uma série de 

características deste comportamento frente à informação e a limitação humana no seu 

processamento, no que se denomina racionalidade limitada. 

Além disso, considerando-se os aspectos imprevisíveis das atividades interdependentes, 

fruto da própria imprevisibilidade associada ao ser humano, e também do ambiente externo, 

faz-se necessário um tratamento mais atento da incerteza ligada às atividades, o que exige 

mais informação. 
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Por outro lado, a importância de se desenvolverem os aspectos sociais em associação 

aos técnicos (ou tecnológicos ) é posteriormente destacada quando do surgimento da 

abordagem sócio-técnica. A tecnologia é então considerada principalmente em relação à 

estrutura, influenciando-a juntamente com fatores como o tamanho da organização ( numa 

perspectiva denominada contingencialista). 

Neste contexto, o pnmelro estudo de destaque, que procura analisar o papel da 

tecnologia na organização, foi conduzido por Joan Woodward, na década de 50. Tomando 

por base a organização industrial, este estudo em particular traduz uma visão determinística da 

tecnologia, ou seja, de que esta determina de forma inevitável características da organização, e 

mais particularmente a sua estrutura. 303 

Nos três sistemas de produção estudados ( unitária, em massa, e de processo 

contínuo) se associam máquinas aos seres humanos visando a realização do trabalho. A 

produção em massa, em particular, utiliza intensamente máquinas, gerando uma organização 

do trabalho de natureza altamente regulada, controlada, rígida, formal, em acordo com os 

princípios da Administração Científica. 

Já na produção em processo contínuo, as máquinas são usadas ao extremo, num 

estágio que se denomina "automação". Neste caso, as características anteriormente citadas da 

produção em massa se exacerbam, mas ficam confinadas às atividades realizadas pelas 

máquinas, não exercendo efeitos negativos sobre o ser humano. Desta forma eliminam-se 

conflitos e outros "problemas" associados à presença humana, causados pela necessidade de 

conciliar elementos tão diferentes como máquinas e homens. 

303 Estudo apresentado, no Capítulo 4, conforme a visão de Mintzberg. In : MINTZBERG, The 
structuring of organizations. p. 251. 
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o trabalho humano ficaria assim mais valorizado, mais rico em significado, e também 

mais especializado para lidar com a crescente sofisticação do processo produtivo. No entanto, 

uma série de estudos aqui relatados não constatam tal situação. 304 

Estes estudos observam que a maior utilização de máquinas na realização de 

tarefas ( nas fábricas e nos escritórios ) se associam : aumento do controle, restrição à 

interação social ( fruto, por exemplo, da maior distância fisica ao longo da linha de 

produção ), maior fadiga mental ( pela tensão provocada por máquinas mais interdependentes 

e que operam mais rápido ) e ainda a eliminação de postos de trabalho ( o desemprego ). 

À medida em que a tecnologia evolui, as máquinas, de mecânicas, passam a 

eletrônicas, surgindo os computadores. Com isto, a automação substitui não somente o 

trabalho fisico humano, mas também o mental, ou seja, relacionado ao processamento de 

informação, aumentando a gama de possibilidades de utilização, e a flexibilidade de uso da 

tecnologia. Os efeitos produzidos, antes basicamente derivados da substituição do trabalho 

fisico humano, da mediação das tarefas pelas máquinas e da separação entre concepção e 

execução, se ampliam então. 

Por outro lado, ao computador se associam desenvolvimentos em outras áreas, que 

possibilitam o melhor tratamento da informação, como a pesquisa operacional, a matemática 

e a estatística. A tecnologia invade assim a área da decisão, e por consequência, da atividade 

gerencial. 

304 Dentre estes podem destacar aqueles citados por Blau e Scott, apresentados no Capítulo 4. 
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Encontramo-nos então no período imediatamente posterior à Segunda Guerra 

Mundial, quando surgem as "ciências gerenciais", onde, como já vimos, o administrador é 

tratado como um agente decisório que se utiliza de análise sistemática e métodos quantitativos 

para atingir os objetivos estabelecidos, numa abordagem que enfatiza aspectos 

técnico-científicos, em detrimento dos sociais. 305 

A obtenção e processamento de informação são, neste contexto, de extrema 

importância. Para viabilizar sua utilização na forma desejada é essencial o seu processamento 

eletrônico, realizado pelos computadores. 

A informação se liga então, de forma estreita, à tecnologia, resultando no que Leavitt e 

Whisler denominam de "tecnologia de informação", que tem como principal função a 

manipulação sistemática de informação.306 

Novamente aqui se associam à tecnologia características Tayloristas, como a tendência 

à normatização, à padronização, incluindo agora a própria gerência. A conjugação dos 

princípios Tayloristas com a tecnologia, resulta numa construção ainda mais rígida, mais 

formal, uma verdadeira extensão do Taylorismo, numa medida em que o próprio Taylor talvez 

não pudesse prever. 

305 

306 
Vale lembrar que esta abordagem é também denominada de neotaylorismo. 
LEA VITI & WHISLER, op. cit., passim. 
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o relacionamento entre a tecnologia e a organização é tratado inicialmente, sob um 

ponto de vista teórico, por uma visão determinística - em que a tecnologia é considerada 

como neutra e determinante, não tendo a organização qualquer possibilidade de escolha. Esta 

perspectiva é base para a teoria formal. Estudos como o de Joan Woodward, já citado, 

parecem comprovar o acerto deste enfoque. 

Posteriormente, surge uma visão diametralmente oposta, onde as consequências do 

uso da tecnologia pela organização são consideradas como produto de um processo anterior 

de escolha por seus membros, podendo então ser planejadas antecipadamente. Neste caso, 

consideram-se elementos subjetivos, não aparentes, que influenciam o processo ( como 

interesses pessoais, poder e política). 

No entanto, estas visões, do tipo "quem determina quem", são criticadas por diversos 

autores, como Orlikowski, por exemplo. Esta autora em particular, propõe uma visão 

intermediária, em que considera a tecnologia como um conjunto de artefatos materiais 

( hardware e software ), sujeito à influência da ação humana, quando de sua concepção e uso. 

À tecnologia são atribuídas características estruturais, em um modelo que Orlikowski 

denomina "estruturacional". 307 

307 ORLIKOWSKl,op. cit., passim. Cabe novamente ressaltar que, esta visão da tecnologia é a base de 
nosso trabalho, que também restringe a sua atenção aos aspectos materiais, às máquinas que constituem a 
tecnologia de informação. 

182 



Orlikowski destaca ainda a existência de uma "flexibilidade interpretativa 11 por parte 

dos "agentes humanos 11 envolvidos, que moldam a tecnologia em maior ou menor grau, onde 

o significado da tecnologia não é dado, mas pode ser socialmente construído. No entanto, o 

grau de liberdade destes agentes não é total, tendo em vista algumas características intrínsecas 

da tecnologia em geral, e da tecnologia de informação em particular, que não se consegue 

alterar. 

Com o tempo, a definição original de tecnologia de informação, apresentada por 

Leavitt e Whisler, se altera. Na década de 80, Zuboff inclui no contexto da tecnologia de 

informação alguns outros componentes, e particularmente, as telecomunicações e a 

automação. A singularidade desta tecnologia é destacada por Zuboff e por muitos outroS.3
0

8 

Em particular, a capacidade da tecnologia de informação de reestruturar o trabalho, de 

provocar mudanças, é única. Ao mesmo tempo em que substitui trabalho fIsico humano 

( quando da automação ) gera informação sobre este trabalho, facilitando a coordenação e a 

gerência de interdependências; rompe restrições de tempo e espaço, executando tarefas mais 

rapidamente e em qualquer lugar, disponibilizando informação como antes nunca visto ou 

sonhado. 

308 ZUBOFF, In the age ofthe smart machine : the future ofwork and power. p. 415. 
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Além disso, sua flexibilidade de uso é tal que esta tecnologia é considerada como uma 

ferramenta de uso geral. À tecnologia de informação se atribui a capacidade de produzir um 

efeito ou o seu oposto. Zuboff divide esta capacidade de produzir efeitos em duas categorias 

interdependentes : informatizar ( ligada à maior facilidade de tratamento da informação ) e 

automatizar ( ligada à realização do trabalho fisico ). A utilização da tecnologia não mais se 

restringe às organizações, penetrando em nossa vidas de uma forma ampla e intensa. 309 

A tecnologia de informação avança com grande velocidade. Seus componentes, 

traduzidos em hardware e software, têm sua capacidade ampliada. A cada dia surgem novas 

implementações, aperfeiçoamentos, oferecendo novas oportunidades de uso. 

Desenvolvem-se, com destaque, a interface homem-máquina, a capacidade de conexão 

entre máquinas ( e por consequência, entre seres humanos, via telecomunicações ) e a 

"inteligência artificial " ( ou seja, a capacidade de processamento de informação de uma forma 

mais sofisticada, se aproximando do cérebro humano ). 

Neste contexto, a tecnologia de informação adquire uma importância estratégica para 

as organizações. Não basta mais simplesmente adotá-la, instalando máquinas e esperando que 

por si só produzam os resultados esperados. É preciso ser criativo, redefinir práticas de 

trabalho, desenvolver o ser humano. 

309 ZUBOFF, In the age ofthe smart machine : the future ofwork and power. p. 10-11. 
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Considerando-se os objetivos de nosso trabalho, faz-se necessário tratar em maior 

detalhe a etapa de projeto da tecnologia, tendo em vista que nesta etapa os responsáveis pela 

tomada de decisão definem os objetivos e a configuração final de tecnologia desejada, que 

produzirão impactos sobre a organização. 

Além disso, cabe ressaltar que, como apresentado anteriormente, os diversos modelos 

para descrever o relacionamento entre a tecnologia e a organização colocam em destaque a 

etapa de projeto, ligando-a estreitamente à de utilização posterior da tecnologia. 

Sendo assim, no Capítulo 6, serão tratados os aspectos específicos, envolvidos no 

projeto. Vale ressaltar que, não pertence ao escopo deste trabalho uma discussão de natureza 

técnica. No entanto, uma maior compreensão da atividade de projeto da tecnologia de 

informação na organização ( que, podemos constatar, é rara no contexto da área de 

Administração) pode ser útil a nosso objetivo. 

Feito isto, no Capítulo 7, passaremos a apresentar os efeitos da tecnologia de 

informação: planejados quando do projeto e fruto de sua utilização. Procuraremos destacar 

aqueles efeitos principais sobre a qualificação dos recursos humanos, sobre a comunicação e 

sobre a gerência da organização. Para tanto, serão utilizados resultados de diversas pesquisas 

publicadas. 
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-----------------

CAPÍTULO 6 

A ETAPA DE PROJETO DA 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

"Os compu/adores são mais do que mera funcionalidade. Eles inegavelmente reestruturam 

atividades humanas criando novas possibilidades, bem como novas dificuldades". 

( John M Carroll) 

6.1 As principais atividades da etapa de projeto 

A etapa de projeto, ou concepção, de um sistema de informação tem por objetivo 

genérico a especificação das características dos diversos componentes deste sistema, à luz dos 

requisitos e necessidades de informação das mais diversas naturezas, estabelecidos em 

determinado momento. Nas organizações, estes requisitos e necessidades podem ter uma 

abrangência localizada ( restrita, por exemplo, a apenas um grupo ), contemplar grande parte 

dela e mesmo atravessar suas fronteiras. 310 

Apesar de ser possível a construção de sistemas de informação sem qualquer auxílio 

da tecnologia de informação, considerando-se os objetivos deste trabalho, trataremos aqui do 

projeto do que se usou chamar de sistema de tecnologia de informação, ou seja, de sistemas 

de informação onde o papel da tecnologia é determinante. 

Como foco mais específico teremos os aspectos ligados ao projeto dos componentes 

de software de aplicação, uma vez que estes determinam o comportamento do sistema de 

tecnologia de informação. Para Winograd, trata-se de uma atividade com características 

particulares : 

310 Alguns autores denominam esta etapa de "desenvolvimento" do sistema de informação ou de 
"análise" de sistemas de informação. Para uma discussão ampla destas questões ver L YYTINEM, Kalle. 
Different perspectives on information systems : problems and solutions. ACM Computing Surveys, voI. 19, 
n. 1, March 1987, p.5-46. 
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"uma das diferenças chave entre o projeto de software e a maioria dos outros 

tipos de projeto de artefatos realizado pelas pessoas é a liberdade que o 

projetista tem de produzir um mundo de objetos, propriedades, e ações que 

existem inteiramente dentro do domínio criado".311 

Além disso, Kraut e Streeter destacam que , de forma diferente do processo de 

manufatura de produtos em geral, a produção de software não é uma atividade de rotina : 

"muitos projetos de software são de um tipo único tipo, onde não existem protótipos, 

aplicações ou sistemas semelhantes". 312 

No que diz respeito aos componentes de hardware e ao software básico, as 

organizações em geral raramente se dedicam a projetar e construir estes componentes, tendo 

em vista ser esta uma tarefa complexa, para a qual se exige grande especialização ( o que não 

ocorre com os componentes de software de aplicação ). Desta forma, o projeto de sistemas de 

informação usualmente se atém à especificação das características mais gerais destes 

componentes visando a sua aquisição posterior no mercado. 

Para definir e disciplinar a condução das atividades relacionadas ao projeto, existem 

diversas metodologias de caráter formal, compostas por técnicas diversas. Caberá aos 

especialistas em tecnologia, individualmente ou em grupo, desenvolver estas atividades de 

forma isolada ou em conjunto com outros membros da organização.3\3 

311 WINOGRAD, Terry. From programming environments to environments for designing. 
Communications 01 tbe ACM. voI. 38, n. 6, June 1995, p. 70. Tradução livre. Jogos de computador são um 
bom exemplo. Nestes o jogador se insere em um mundo virtual, criado à feição de necessidades específicas. 
Virtuais também são as planilhas, as redes de informação e a interface gráfica ( com seus ícones e telas), pois 
embora estejam ligadas a analogias com objetos no nosso mundo fisico do dia-a-dia, elas existem unicamente 
no seu próprio mundo, com sua própria estrutura fisica e potencial de ação. 
312 KRAUT, Robert E. & STREETER, Lynn A. Coordination in software development. 
Communications oftbe ACM. voI. 38, n. 3, May 1995, p. 70. Tradução livre. 
313 Segundo Davis, metodologias são conjuntos de métodos e técnicas para criar especificações abstratas 
que possam ser mais facilmente compreendidas, descritas e manipuladas, do que a linguagem de máquina. In: 
DA VIS, op. cit, p. 11. 
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Tais atividades podem ser agrupadas em duas categorias principais: uma primeira, de 

natureza conceitual, onde se dá a absorção e posterior formalização de conhecimentos, e uma 

outra, que se segue, de natureza eminentemente técnica, onde, a partir da conceituação do 

sistema, efetiva-se a sua implementação. 314 

Tipicamente, a conceituação do sistema se dá em duas fases. Em primeiro lugar, é 

construido o modelo descritivo, ou conceitual, com o objetivo de expor a maneira como o 

produto ( o sistema, no caso ) responderá às necessidades apresentadas pelos seus futuros 

usuários. Este modelo deve ser compreensível e passível de validação por estes usuárioS.315 

Em primeiro lugar o projetista procura descobrir as diversas características do 

trabalho do usuário, e em particular, como este se relaciona ao(s) sistema(s) de informação, 

determinando oportunidades para o uso da tecnologia de informação. Para tanto, o projetista 

como que entra na realidade do usuário para com ele aprender, num intervalo de tempo 

limitado. A utilidade do sistema dependerá da precisão deste conhecimento.316 

As dificuldades surgem já no momento de definição do que deve ser projetado, como 

destacam Vickery & Vickery : "esta não é uma questão trivial - envolve a exploração com 

gerentes de sistemas e usuários potenciais das necessidades e metas subjacentes" . Trata-se de 

obter uma visão, de caráter ainda preliminar, do contexto do sistema de informação, de como 

ele se insere no ambiente da organização. 317 

314 Esta descrição da etapa de projeto como um conjunto de atividades executadas em sequência, é 
agenas uma das possíveis, sendo usualmente denominada de "desenvolvimento em cascata". 
3 5 As definições dos modelos conceitual e formal se inspiram em BLUM, Bruce I. A taxonomy of 
software development methods. CommunicationsoftheACM. voI. 37, n. 11, November, 1994, p.82-92. 
316 HOLTZBLATI, Karen & BEYER, Hugh R Apprenticing with the customer. Communications of 
the ACM. voI. 38, n. 5, May 1995, p. 48. 
317 VICKERY & VICKERY, op. cit., p. 222. Tradução livre. 
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Além disso, os diferentes usuários envolvidos no desenvolvimento frequentemente 

têm diferentes pontos de vista sobre o quê, e como deveria ser o produto, sendo, às vezes, 

dificil atingir o consenso. 

A partir da determinação deste contexto, se inicia efetivamente a conceituação do 

sistema. Primeiramente são apontados os objetivos mais gerais da organização relacionados 

ao sistema de informação, a partir dos quais se definirão, em detalhes, as necessidades e 

requisitos associados e os beneficios esperados. A partir desta definição determinam-se os 

usuários potenciais, ou seja, os indivíduos e/ou grupos que serão de alguma forma envolvidos 

na implementação do sistema. 

o contexto definido não deve ser muito limitado (desprezando informações 

importantes) ou abrangente demais ( com exagero de detalhes). Com um contexto limitado, 

pode-se construir um sistema bem projetado sob o ponto de vista da tecnologia, mas que, 

baseado em suposições irreais, não atinge os objetivos organizacionais. Por outro lado, um 

contexto maior envolve maior complexidade para sua compreensão. 

Desta forma, a conceituação enfrenta o dilema de simplificar ou tomar mais complexo, 

com mais detalhes, muitas vezes inserindo o que Davenport classifica como supérfluos 

funcionais. 318 

Feito isto, inicia-se a fase de compreensão propriamente dita da realidade do trabalho, 

definido-se detalhadamente o comportamento desejado do sistema, à luz dos requisitos e 

necessidades organizacionais. 

318 DAVENPORT, Reengenharia de Processos. p. 51. 
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Tal compreensão envolve um grande número de aspectos, dentre os quais pode-se 

destacar alguns : 

• características e necessidades de informação dos usuários ( quais são os envolvidos e em 

que estágio do processo, quais as funções, objetivos a atingir e informação a transformar e 

transferir ); 

• definição de atividades, papéis individuais e de grupos, organização do trabalho, 

responsabilidade e políticas organizacionais; 

• processos necessários para transformar entradas em saídas; 

• volume de entradas e saídas; 

• possíveis restrições ao projeto ( quanto a escolha de equipamentos, recursos humanos e 

financeiros, por exemplo ); 

• critérios para avaliar o sistema; 

• inter-relacionamento com outros sistemas; 

• requisitos de segurança de informação; 

• definição dos comportamentos humanos desejáveis e indesejáveis frente à informação. 

o processo de determinação dos requisitos e necessidades envolve um entendimento 

consistente destes requisitos o que pressupõe, em primeiro lugar, que aqueles que os 

apresentam saibam o que desejam. Surge aí outra grande dificuldade. Normalmente, estes 

requisitos e necessidades não se encontram explícitos e formalizados, não sendo, por outro 

lado, de fácil descoberta. 
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Além disso, tipicamente, os usuários (individualmente ou em grupo) têm uma visão 

particular e específica, voltada para a prática de suas funções e não para uma análise mais 

globalista, essencial para a construção do sistema.319 

Diante disto, os envolvidos, projetistas e usuários, procuram então, através de um 

processo de comunicação, uma compreensão compartilhada dos problemas encontrados no 

trabalho e das soluções técnicas existentes, transfonnando um conhecimento sobre o 

trabalho, antes implícito, em conhecimento explícito, confonne descreve Wassenaar: 

lia troca de mensagens entre pessoas não requer somente troca de dados, mas 

também o compartilhamento de um modelo de interpretação destes dados. 

Dados não têm valor a menos que colocados no contexto do modelo de 

interpretação apropriado, em um processo que põe a prova as capacidades 

humanas de comunicação, memorização e de processamento de informação, 

levando a uma racionalidade e a uma congruência com os objetivos 

estabelecidos ".320 

No processo de comunicação utilizam-se diversas técnicas e canais de comunicação 

para trocar infonnações. Pode-se, por exemplo, usar a observação no contexto onde se dá o 

processo, ou outras técnicas, como questionários e entrevistas. 321 

319 sÁ CARVALHO, op. cit., p. 94-5. 
320 W ASSENAAR, op. cit., p. 49. Tradução livre. 
321 Segundo VICKERY & VICKERY, "a técnica mais penetrante de análise é a discussão individual e 
em grupo com gerentes e operadores do sistema". In : VICKERY & VICKERY, op. cit., p. 225. Os autores 
destacam ainda que, particularmente, se um sistema de computador vai ser introduzido em um serviço de 
informação pela primeira vez, deve haver uma interação estreita desde o início da análise com aqueles que 
mais tarde vão gerenciar, operar e usar o novo sistema. 

191 



Em particular, a observação do trabalho é útil para revelar detalhes de interesse, uma 

vez que as pessoas não estão totalmente conscientes da forma como realizam seu trabalho. 

Algumas ações, fruto de anos de experiência, são quase que hábitos, rotinas para as quais não 

se acha justificativa. Além disso, o usuário normalmente não tem qualificação para falar 

sobre seu trabalho efetivamente, sendo mais fácil para ele explicar o que está fazendo no 

momento. 

Uma vez que as representações abstratas, como descrições e gráficos de fluxo, muitas 

vezes não fornecem a compreensão necessária, existem várias técnicas para compartilhar 

conhecimento de forma imediata, corrigindo o que for necessário. 

Uma destas técnicas é a construção de protótipos, utilizada para permitir a 

visualização mais imediata de um produto concreto, facilitando a compreensão de suas 

características e a análise de seus efeitos. Para Winograd, a construção de um protótipo como 

veículo concreto para exploração e comunicação, é particularmente útil para projeto da 

interface homem-máquina e a descoberta de requisitos.322 

o protótipo pode ser útil para resolver um dos principais problemas do projeto, que é 

o caráter abstrato da especificação, bem destacado pela afirmação de Kiesler : como projetar 

um sistema para fazer coisas que nunca foram feitas antes ?323 

WINOGRAD, op. cit., p. 68. 322 

323 KIESLER, Sara. The hídden messages in computer networks. Harvard Business Review. vol. 64, n. 
I, January/February 1986, p.46-58. 
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---------------------------------------------------------------------- --

Encarando o processo como um aprendizado mútuo, o desenvolvimento de habilidades 

que o facilitem pode em muito contribuir para o sucesso do projeto. Do lado do usuário, 

podem se destacar o raciocínio sistêmico e a habilidade para falar sobre o trabalho, o 

conhecimento mais amplo das suas implicações e interligações. Já do lado do projetista, 

merecem destaque, as habilidades relacionadas à comunicação interpessoal e de negociação. 

A comunicação entre os especialistas e os usuários é dificultada uma vez que estes dois 

grupos têm conhecimentos e expectativas diferentes. Esta diferença é agravada pela própria 

formação dos profissionais de tecnologia de informação, geralmente concentrada na 

compreensão de computadores e da engenharia que os constrói, como destaca Winograd.324 

Dada a complexidade da tecnologia ( rica em alternativas ), a extensão do 

conhecimento necessário à condução das atividades leva à necessidade de uma maior 

especialização dos envolvidos. Kraut e Streeter destacam que, na medida em que mais 

grupos se envolvem no desenvolvimento, inevitavelmente aumentam as discordâncias, mesmo 

entre os especialistas em tecnologia : 

" enquanto os analistas tendem a adotar o ponto de vista do usuário, projetistas 

e programadores frequentemente têm um foco mais técnico, com ênfase na 

facilidade de desenvolvimento e na eficiência da computação". 325 

Definido o modelo conceitual , dá-se início à construção do modelo prescritivo, ou 

formal, onde se estabelece o comportamento do sistema de forma precisa, à luz de 

considerações específicas da tecnologia. 

324 WINOGRAD,op. cit., p.67. 
325 KRAUT & STREETER. op. cit., p. 69-70. Os autores fazem uma separação, encontrada com 
frequência, dos especialistas na tecnologia em: analistas, que desenvolvem o modelo conceitual, projetistas, 
que tratam das questões de cunho eminentemente técnico e programadores, que constroem o software. 
Tradução livre. 
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------------------- ----

A formalização do conhecimento adquirido tem um caráter objetivo, sendo essencial 

para que se possa traduzir a realidade objetiva/subjetiva ( formal/informal ) em uma 

implementação de tecnologia de informação. A precisão da especificação é um requisito 

fundamental, pois como destaca Sá Carvalho "a máquina nada entende por si mesma, nada 

pode ser deixado ao acaso ou subentendido".326 

o computador, ao processar informação, traduz textos (programas) em determinada 

linguagem, por ele inteligível, em ações. Neste processo, não há margem para dúvidas ou 

imprecisão, ou imprevistos, pois de forma diferente do homem que pode "interpretar o 

significado da informação que está traduzindo", a máquina "só pode se basear exclusivamente 

na forma pura do texto, ou seja, no conjunto fisico de símbolos arrumados". Daí a 

especificação do sistema de informação ser uma tarefa de precisão, formal, em que se buscam 

detalhes, exceções, procurando diminuir a incerteza.321 

Qualquer desvio, ou erro, na compreensão fará com que o sistema não se comporte de 

forma planejada, com consequências imprevisíveis. Vale destacar que tais desvios de 

comportamento podem ser de dificil identificação pelo usuário, antes e durante a operação 

normal do sistema, o que, dependendo do caso, pode mesmo vir a ser desastroso ( como no 

caso do sistema de controle de um avião, por exemplo ). 

Blum resume o processo, afirmando que este sempre começa com uma percepção 

informal de uma necessidade e sempre termina com um modelo formal, implementável em 

computador. Consequentemente, ele combina o subjetivo e o objetivo 328. 

326 
321 
328 

sÁ CARVALHO, op. cit., p.77. 
SÁ CARVALHO, op. cit., p.129. 
BLUM, op. cit., p. 84. ° grifo é nosso. 
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Uma característica da fonnalização é a preocupação em construir mapas, notações 

simbólicas, para estabelecer uma linguagem comum, que permita aos envolvidos se 

comunicarem. Desta forma, deve ser de fácil leitura, escríta e compreensão. 

o processo fica, assim, mais sujeito a falhas na representação, uma vez que convive 

com a ambiguidade e falta de precisão, típicas de pessoas não acostumadas a pensar sobre seu 

trabalho. Daí a necessidade de uma metodologia, que permita ao projetista restringir e 

estruturar, delimitar o contexto ( descobrir os requisitos ), e forneça a segurança de que os 

requisitos são completos e concretos (permitindo a sua validação e o controle de qualidade ). 

Dada a riqueza de opções, as inúmeras possibilidades relativas à interface, fluto do 

desenvolvimento da tecnologia, sua definição formal merece especial destaque. 

A interface é a responsável pela troca de informação entre o homem e a máquina. Deve 

portanto ser clara, não ambígua, fácil de usar , ou como se costuma dizer, amigável. Está, 

desta forma, intimamente ligada à utilidade do produto final. Uma interface de fácil 

compreensão facilita o uso, motivando o usuário. 

A tela de vídeo é a interface mais rica, onde são utilizados diversos elementos como 

gráficos, som, imagem e texto. Com o desenvolvimento da tecnologia mais e mais opções se 

tomam disponíveis, das mais simples às mais complexas. 
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Ao definir a interface, "projetista e usuário se engajam na criação de um mundo, e não 

simplesmente em trazer para o computador o que existe fora dele". Objetos da realidade são 

mapeados para a interface, direta ou indiretamente, num processo que ao mesmo tempo 

estende e restringe esta realidade. 329 

A compreensibilidade da interface está ligada ao esforço mental para a construção do 

que se denomina modelo mental. O grau de coerência do documento influencia a construção 

deste modelo. 

No caso especifico do hipertexto, esta coerência se dá nos níveis local ( do fragmento 

de informação) e global ( do fragmento em relação ao todo ). Para reduzir a impressão de 

fragmentação, se inserem orientações para navegação, para identificar a posição em relação ao 

todo, reconstruir caminhos e distinguir entre opções. 

Dada a capacidade limitada de processamento de informação pelo ser humano, o 

esforço e concentração necessários para a compreensão do hipertexto podem resultar no que 

Thüring denomina "sobrecarga cognitiva (cognitive overhead)". 330 

329 Quando seleciona na tela um ícone correspondente a um arquivo ou pasta de documentos, por 
exemplo, o usuário teve antes de fazer uma associação mental, pois o ícone não é o documento real. O usuário 
opera, manipula os elementos da interface através de dispositivos fisicos, comandos, efeitos visuais. Para 
Winograd, "a parte chave do projeto é a criação de um mundo consistente e coerente, ou virtualidade 
(virtuality), com um modelo ou estrutura subjacente. In: WINOGRAD, op. cit., p. 70-1. 
330 THÜRING, Manfred. Hypermedia and Cognition : Designing for Comprehension. Comunications 
ofthe ACM. vol. 38, n. 8, August 1995, p. 57-66. 
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Kraut e Streeter destacam que, apesar dos esforços dos envolvidos, e das 

metodologias formais utilizadas, as especificações são usualmente incompletas, onde parte das 

necessidades não é coberta ou parte das descobertas dos analistas não é incorporada, refletida, 

nas especificações?3! 

Davis atribui as dificuldades que existem para a determinação completa e correta dos 

requisitos a três fatores : 

• restrições humanas em processar informação e resolver problemas; 

• variedade e complexidade dos requisitos de informação e seus relacionamentos; 

• padrões complexos de interação entre usuários e projetistas na definição dos requisitos, 

agravados pela própria diferença de conhecimentos e formação entre eles, podendo ocorrer 

um confronto entre a linguagem técnica e a cotidiana. 332 

Completada a conceituação do sistema, inicia-se uma etapa de natureza eminentemente 

técnica, onde primeiramente se avaliam as alternativas tecnológicas disponíveis para a solução 

dos problemas. 

Se já existem sistemas de informação na organização que utilizam determinadas 

tecnologias de informação, os novos sistemas (associados ou não a novas tecnologias ) 

devem se integrar (ou substituir ) àqueles já existentes. Esta integração, por vezes, exige 

alterações nos sistemas já existentes que, usualmente, não são de fácil implementação. 

33! 
332 

KRAUT & STREETER, op. cit., p. 70. 
DA VIS, op. cit., p.4. 
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Segundo Davenport 

"Em lugar de pressupor que têm um campo limpo, as empresas devem 

reconhecer as limitações que os sistemas existentes impõem a um processo 

novo, compreender suas limitações e aproveitá-Ias da melhor maneira 

possível". 333 

Detenninada a melhor alternativa - segundo critérios de funcionalidade ou de custo, 

por exemplo - são escolhidos os componentes de hardware e software básico, seguindo-se o 

desenvolvimento do software de aplicação (a chamada atividade de programação do 

computador ). 

Em alguns casos, opta-se por adquirir o software já pronto, o que pode ser bom para 

problemas de baixa complexidade. No entanto, pode ser desvantajoso, pela dificuldade de 

adaptação às características especificas da organização. Feito isto, iniciam-se os testes do 

sistema, de forma a verificar se são atendidos os requisitos e necessidades pré-definidos, se 

este se comporta da maneira desejada. Completadas esta atividades, inicia-se a implantação 

efetiva. 

No que diz respeito ao tamanho, é característica de muitos projetos de software 

serem grandes e excederem a capacidade individual ou de um pequeno grupo de criá-lo ou 

entendê-lo em detalhes ( tanto do domínio da organização, como da tecnologia ). Esta 

característica do software leva, frequentemente, à sua subdivisão em componentes menores, 

módulos, que podem atingir um grande número. Desta forma, é necessária a integração 

destes componentes, para garantir que se produzam os resultados desejados. 

333 DA VENPORT, Reengenbaria de Processos. p. 75-8. As alterações podem também envolver custos 
elevados, como é o caso de introdução de novas tecnologias incompatíveis com as anteriores, o que obriga a 
sua substituição. 
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Outro aspecto é a incerteza ou imprevisibilidade inerente ao software e, por 

conseguinte, às tarefas que ele realiza ou que dele dependem . Esta incerteza está associada a 

possíveis falhas na compreensão da realidade por parte do projetista ( seja por má 

interpretação ou pela omissão de aspectos importantes). 

Tendo em vista a dinâmica do ambiente do sistema, as constantes mudanças por que 

passa a realidade do usuário, faz-se necessário que o software as acompanhe, refletindo os 

requisitos e necessidade de cada momento. Para tanto, é desejável um alto grau de 

flexibilidade, facilitando a realização de ajustes para acompanhar as alterações, mudanças 

constantes do ambiente. 334 

O que se observa, entretanto, é uma certa rigidez associada ao novo processo de 

trabalho apoiado no sistema de tecnologia de informação. A atividade de projeto é 

frequentemente demorada, complexa e custosa. Pronto e implantado o sistema, promover 

modificações é, muitas vezes, uma tarefa com estas características. Pode-se mesmo afirmar 

que o novo processo de trabalho, em princípio mais flexível, toma-se menos sujeito a 

mudanças. 

Esta rigidez é apontada por Dina em projetos de sistemas para automação industrial : 

" é claro, portanto, que introduzir mudanças e alternativas a posteriori é difícil 

e sempre limitado : os novos sistemas, mesmo quando são flexíveis não só 

quanto às modalidades de produção, mas também quanto às sequências 

operacionais de trabalho ( quer dizer, mais elásticas e menos prescritivas, o 

que não ocorre necessariamente), têm uma vez definidos e instalados, notável 

rigidez, condicionando o modo de trabalho ao seu redor", 335 

334 KRAUT & STREETER, op. cit., p. 69-70. Os autores analisam as características de tamanho, 
incerteza e flexibilidade, destacando, que constribuem para aumentar a necessidade de coordenação no 
~rocesso de desenvolvimento de software. p. 69-70. 

35 OINA, Angelo. A fábrica automática e a organização do trabalho. Petrópolis, Vozes, 1987. p. 59. 
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Uma vez que a organização está em constante mudança assim como a tecnologia em 

um "ambiente em co-evolução no qual novas ferramentas levam a novas práticas e modos de 

fazer negócios, que por sua vez criam problemas e possibilidades para inovação técnica", o 

projeto do sistema de informação se constitui em um processo evolucionário, que pode nunca 

estar completo, que não começa e termina com o produto.336 

De forma resumida, Blum identifica o que denomina de tensões ( o termo é 

apropriado ) inerentes ao processo de construção de um software 337: 

• o estabelecimento do problema raramente é formal. No entanto, um produto que se possa 

validar, sob um ponto de vista matemático ( o que seria o ideal para a implementação ), só 

pode ser criado depois que o modelo formal existe, ou seja, é necessário construir o produto 

( em um processo geralmente longo ) para validá-lo; 

• o processo de construção permanece aberto enquanto as necessidades da aplicação existem, 

ou seja, o produto deve sempre evoluir, ou atrofiar; 

• para problemas relativamente abertos, um modelo formal que satisfaz as necessidades pode 

restringir o contexto de modificações subsequentes, ou seja, uma vez construido, o software 

carrega em si um alto grau de rigidez ( o que não é normalmente compatível com o nível de 

mudança hoje encontrado nas organizações e com a flexibilidade desejada); 

• os requisitos formais, uma resposta subjetiva a uma necessidade percebida, podem ser 

incompletos ( inclusive por não considerar a organização informal ). Decidir o que deixar de 

fora da especificação é uma tarefa ou uma decisão subjetiva. Este é um dos pontos principais 

de dificuldade, pois o processo de comunicação interpessoal responsável pela determinação 

dos requisitos não é preciso o suficiente. 

336 

337 
WINOGRAD, op. cit., p. 73. 
BLUM, op. cit., p. 85. 
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A estas acrescentariamos mais uma, que é a necessidade, imposta pela tecnologia, de 

compatibilizar meios, realidades diferentes, de combinar o formal com o não formal, o objetivo 

com o subjetivo. Esta talvez seja a fonte principal de tensão. 
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6. 2 O projeto da tecnologia de informação e a organização 

Dada a estreita ligação entre a informação, a tecnologia e a organização ( e os seres 

humanos, em particular) a definição do sistema de informação deve considerar todos estes 

elementos, como destaca Winograd : "O projeto de uma aplicação de computador 

independentemente de seus detalhes específicos é entrelaçado com o projeto das interações 

organizacionais que envolvem o seu uso" .338 

Na verdade, todos os elementos envolvidos interagem para produzir os resultados 

desejados ( e mesmo indesejados, em alguns casos ), o que dá ao processo considerável grau 

de complexidade. À complexidade da organização em que se insere a tecnologia alia-se aquela 

inerente à própria tecnologia ( de compreensão, manutenção e uso ). 

Em particular, no que tange à tecnologia, especificam-se as já citadas dimensões 

( interface, processamento/armazenamento, comunicação e inteligência) traduzindo-as na 

escolha efetiva de componentes de hardware e software que atendam aos requisitos do 

projeto. Nesta escolha, prevalecem critérios eminentemente técnicos, consideram-se então 

aspectos como reusabilidade e portabilidade de software, conectividade, interoperabilidade, 

velocidade e confiabilidade dos componentes. 

A tendência atual por sistemas cada vez maiores, englobando mais componentes e 

atendendo a mais demandas, servindo de interface entre elementos diversos, contribui para 

aumentar ainda mais a complexidade do projeto. 

338 WINOGRAD, op. cit., p. 73. 
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Além disso, a própria tecnologia muda com grande velocidade possibilitando novas 

formas de uso e, também, produzindo novos efeitos. Tal fato dificulta, em particular, a tarefa 

do projetista, do especialista na tecnologia, que é obrigado a manter um esforço contínuo de 

aperfeiçoamento de sua qualificação. 

Numa tentativa de reduzir tal complexidade, apresentam-se diversas abordagens para 

a realização do projeto, onde cada elemento envolvido é tratado com maior ou menor ênfase, 

ou pode mesmo ser simplesmente ignorado. 

Algumas abordagens privilegiam os aspectos específicos da tecnologia, colocando em 

segundo plano os aspectos organizacionais ( como estrutura, cultura, seres humanos, entre 

outros). Nestes casos, é comum o projeto e utilização da tecnologia sem que se redefinam 

previamente os aspectos associados ao trabalho, numa perspectiva determinística que, como 

já vimos, considera que a tecnologia por si só produzirá os efeitos desejados. 

Outras abordagens, como a reengenharia de processos, sustentam a posição de que a 

redefinição do processo de trabalho é condição prévia e essencial para que se atinjam os 

resultados desejados. Nestes casos, a tecnologia de informação é considerada como uma 

ferramenta, um habilitador fundamental para a mudança dos processos. 
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Winograd classifica genericamente estas abordagens como" orientadas ao 

trabalho" ( "work oriented' ), onde se utilizam estudos da natureza e da estrutura de trabalho, 

obtidos da antropologia, sociologia, teoria das organizações, atribuindo à atividade de projeto 

uma caráter multidisciplinar.339 

Stacy observa que, apesar de haver consciência dos diversos elementos envolvidos e 

de sua interação, a etapa de projeto normalmente utiliza uma perspectiva de engenharia ( com 

ênfase em aspectos racionais, técnicos, de natureza formal, ricos em detalhes ). Neste caso 

ocorre uma centralização das atividades nas mãos de poucos especialistas, privilegiando, 

muitas vezes, aspectos da máquina em detrimento dos humanos, onde há uma preocupação 

maior com com reduções de custo e melhores posições de mercado do que com os problemas 

do homem. 340 

Browne, por sua vez, aponta a predominância no projeto de sistemas de informação de 

uma visão de que existe uma melhor maneira de fazer as coisas, típica da Administração 

Científica, o que leva a uma abordagem de natureza prescritiva ou normativa. 341 Lyytinem 

destaca que tais perspectivas têm como principal suposição que quanto mais precisas e 

completas as representações, ou modelos, do sistema de informação, mais eficientes e efetivos 

serão estes sistemas. 

339 WINOGRAD, op. cit., p. 67. Em sua visão, pretende-se, com o sistema, implementar uma 
funcionalidade desejada, robusta, confiável e eficiente. Estas são as condições que o autor considera como 
suficientes para classificar o sistema como "em funcionamento". 
340 ST ACY, Webb. Cognition and software development. Communications of the ACM. vol. 38, n. 6, 
June 1995, p.31. 

341 BROWNE,op. cit., p. 16. Segundo Browne : "A convergência entre o que o sistema de informação 
fornece e a maneira como os gerentes realmente trabalham e tomam decisões é uma das últimas coisas que os 
projetistas destes sistemas consideram". Tradução livre. 
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No entanto, segundo Lyytinem ,existem estudos práticos mostrando que estas 

perspectivas pouco ajudam na solução de dificuldades uma vez que fazem suposições restritas, 

não realistas sobre o processo de desenvolvimento e sobre a organização.342 

"A maioria das causas dos problemas, como mostra nosso estudo, é de 

natureza social, e sua eliminação pode requerer aprendizado e mudanças 

organizacionais intricados, que são processos lentos. Além disso, a natureza 

das raízes dos problemas não é clara, e seus interrelacionamentos 

complexos. (...) Isto toma difícil a compreensão dos problemas e de suas 

conexões, e complica a escolha de medidas apropriadas. Além disso, mesmo se 

os problemas e as medidas apropriadas fossem conhecidas, o resultado poderia 

ainda ser incerto, uma vez que não se conhece o bastante sobre os mecanismos 

que produzem os problemas dos sistemas de informação". 343 

Apesar da existência dos estudos a que se refere Lyytinem, não se observam 

modificações sensíveis no processo, como aponta Walton : "os acadêmicos e profissionais 

experientes cada vez mais entendem o processo de projeto da tecnologia de informação como 

sendo de mútua adaptação, mas a prática se afasta consideravelmente deste ideal ".344 

Por outro lado, neste nosso trabalho, como já destacamos anteriormente, adotamos 

uma perspectiva que considera os diferentes elementos envolvidos, reconhecendo a sua 

complexidade, procurando compreendê-la e tratá-la de forma a construir sistemas de 

informação que atinjam os resultados desejados. 

342 L YYTINEM, op. cit., p. 22. A autora cita ainda a existência de uma abordagem que denomina 
"contingente" , onde se parte da convicção de que cada projeto de desenvolvimento é diferente, não podendo 
portanto ser padronizado. Por exemplo, o projeto de um sistema especialista é diferente do realizado para a 
construção de um sistema de folha de pagamento. p.27. 
343 L YYTINEM, op. cit., p. 34-6. Tradução livre. 
344 WALTON,op. cit., p. 112. 
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Dentre os diversos elementos encontrados, cabe aqui especial destaque às pessoas. No 

projeto da tecnologia definem-se papéis, tarefas, ações humanas nos mais diversos níveis. 

Arranjam-se fluxos de informação, numa atividade realizada por e para pessoas, não 

desprovidas de valores, crenças e interesses próprios. O acesso às informações, por exemplo, 

é principalmente uma questão de poder. 345 

Walton considera que "a eficácia da tecnologia de informação depende cada vez mais 

da motivação e da competência intelectual dos usuários". 346 A qualidade do relacionamento 

entre projetistas e usuários, seja a nivel institucional, ou individual, também é importante para 

que se desenvolva um processo de colaboração mútua ( de parceria) e de aprendizado. 

Da mesma forma, Keil & Carmel destacam que o engajamento dos clientes ( ou 

usuários) no processo é fundamental para o seu sucesso, não podendo sequer ser colocada em 

dúvida a sua importância. 347 

A participação ativa do usuário, na fase de projeto, embora pareça natural, já que será 

o ele quem terá o contato direto com a tecnologia, sentindo diretamente seus efeitos, nem 

sempre se verifica na medida desejada. 

345 SCARBROUGH & CORBETI. op. cit., p. 131. Este e outros aspectos diretamente associados à 
informação já foram tratados nos Capitulos 2 e 3 deste nosso trabalho. 
346 WALTON,op. cit., p. 10. 
347 KEIL, Mark & CARMEL, Erran. Customer-developer links in software development. 
Communications ofthe ACM. vol. 38, n. 5, May 1995, p. 33-4. 
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Na prática o que se encontra, muitas vezes é uma participação pequena, um 

isolamento dos usuários, que são encarados mais como informantes do que como participantes 

do processo : 

" embora a análise seja uma parte do desenvolvimento de sistemas que mais 

envolve o usuário, estes, muito frequentemente, desempenham um papel 

passivo, sujeitos ao processo de pesquisa dos profissionais de projeto, como 

entrevistas, observação, etc". 348 

De fato, em uma semelhança com princípios Tayloristas, o que se nota é uma 

separação indesejável entre formuladores e executores, entre técnicos e usuários, 

privilegiando-se as necessidades do computador, da tecnologia, em detrimento das humanas e 

. . . 
orgaruzaclOnaIs. 

Para isto, em muito contribui a visão tecnicista que, como já destacadado 

anteriormente, com frequência norteia a etapa de projeto. Além disso, a enorme diversidade 

de máquinas, softwares, tecnologias em geral, exige do projetista grande conhecimento, 

podendo gerar a falsa impresão de que tal conhecimento, absolutamente alienante ( porque 

não generalizável ), embora indispensável, é que constitui a parte nobre de sua atividade, em 

detrimento da satisfação efetiva do usuáriO.349 

348 KJAER, Ame & MADSEN, Kim H. Participatory analysis of flexibility. Communications of the 
ACM. vol. 38, n. 5, May 1995, p. 53-60. Tradução livre. 
349 ' SA CARVALHO, op. cit., p.144. 

207 



o projetista tem, em geral, uma formação mecanicista, cartesiana, em que se 

privilegiam os aspectos técnicos em detrimento dos organizacionais e sociais. Com frequência 

este profissional não tem sequer a consciência do contexto e das implicações de seu trabalho. 

Por dominar um conhecimento bastante especializado, não é rara uma postura de 

distanciamento do usuário da tecnologia, uma separação que só prejudica a comunicação 

necessária na fase de projeto. 

Segundo Scarbrough e Corbett : 

"enquanto a habilidade dos analistas de sistemas pode raramente ser 

questionada em termos técnicos tais como análise e projeto de hardware e 

software, tal especialização, conhecimento e qualificação técnica associados 

podem formar uma base insuficiente para preencher os requisitos 

relacionados a implementação do projeto ".350 

o domínio do conhecimento da tecnologia é valorizado e, muitas vezes, utilizado 

como forma de exercício de poder pelos responsáveis pelo projeto, tanto nos níveis gerenciais 

como nos níveis técnicos. A solução chega mesmo, em alguns casos , a ser imposta pelo 

especialista aos usuários. 

A questão do poder aparece também pelo próprio tratamento da informação: "através 

do processo de desenvolvimento de sistemas de informação, grupos organizados podem 

ganhar ou perder poder, como resultado de sua posição e qualificação de barganha". Neste 

ambiente aspectos como negociação, diálogo, conflito e cooperação estão presentes. 351 

350 

351 
SCARBROUGH & CORBETI, op. cit., p. 58. Tradução livre. 
L YYTINEM, op. cit., p. 16. Tradução livre. 

208 



A própria tendência de utilizar as constantes inovações tecnológicas, mesmo que não 

tão necessárias em determinado momento, pode ser vista como tentativa de manutenção da 

estrutura de poder por parte daqueles que detêm o conhecimento sobre a tecnologia. De fato, 

na medida em que a mudança é constante, fica mais dificil a compreensão por parte dos 

atingidos (não especialistas na tecnologia) e, consequentemente, a sua reação. 
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CAPÍTULO 7 
OS EFEITOS DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

NA ORGANIZAÇÃO 

" A história revela o poder de certas inovações tecnológicas de transformar a vida mental de 
uma era - os sentimentos, sensibilidades, percepções, expectativas e suposições e sobretudo, 
as possibilidades que definem uma comunidade". 

( Shoshana Zubo./f) 

7.1 Considerações Gerais 

Diversas pesquisas sobre a utilização da tecnologia na organização constataram sua 

influência em outros elementos organizacionais, como tarefa, estrutura e recursos humanos. 

Ao reorganizar, reconfigurar as práticas de trabalho, a tecnologia interage com estes 

elementos provocando mudanças, que no caso particular da tecnologia de informação, são 

profundas e de largo alcance, como veremos adiante. 

Alguns dos efeitos constatados são comuns às demais tecnologias. Outros, no entanto, 

são específicos da tecnologia de informação, derivados da forma particular como esta altera o 

trabalho. Ao afetar a informação e os fluxos de informação, além da execução fisica da tarefa, 

rompendo restrições de tempo e espaço, esta tecnologia traz consequências importantes para 

o indivíduo, para a organização e para a sociedade como um todo.352 

Segundo Osterman, três características técnicas da tecnologia de informação a 

diferenciam das demais, em termos do impacto sobre a organização do trabalho :353 

• maior integração entre funções e interdependência entre atividades, possibilitadas pela 

facilidade de coordenação e comunicação; 

352 Para Zuboff, a tecnologia de informação tem atributos que são únicos, pela visão de mundo que impõe 
e a alteração no trabalho que provoca. In : ZUBOFF, Shoshana. New worlds of computer mediated work. 
Harvard BusiDess Review. vol. 60, n.5, Sep./Oct. 1982, p. 150. 
353 OSTERMAN,op. cit., p. 233. 
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• maior velocidade e tempos de resposta menores; 

• maior custo associado a falhas e interrupções eventuais ( fruto da m8.1or 

integração/interdependência entre atividades ). 

A estas pode-se acrescentar também a sua maior flexibilidade, que permite o seu uso 

genérico. Esta característica em particular, se reflete em termos de efeitos no que Walton 

denomina como a "dupla potencialidade da tecnologia de informação" , ou seja, a habilidade 

da tecnologia em produzir um conjunto de efeitos organizacionais ou seus opostos : 

padronizar atividades ou ampliar o poder de decisão; reforçar o controle hierárquico ou 

facilitar a autogestão; qualificar ou desqualificar o trabalho, isolar ou integrar pessoas. 

Walton destaca que 

'~ dupla potencialidade da tecnologia de informação incrementa 

significativamente a necessidade de uma implementação cuidadosa. Apresenta 

um dos maiores desafios que o processo de implementação deve resolver para 

que seja eficaz". 354 

Esta dupla potencialidade é ilustrada pela utilização da mesma tecnologia em duas 

empresas diferentes, descrita por Davenport. Em uma delas, do ramo de petróleo, a 

tecnologia de informação foi usada para compartilhar informações, aumentando em muito o 

nível e a abrangência do controle, uma vez que o presidente da empresa usava o computador 

para supervisionar diretamente os seus subordinados. Em outra, a Xerox, o mesmo sistema foi 

desenvolvido com uma limitação do nível de acesso à informação, impedindo desta forma o 

controle excessivo.355 

354 WALTON, op. cit., p. 14. 
355 DA VENPORT, Thomas H. Saving IT's soul : human-centered infonnation management. p. 126. 
Nos casos citados, a mesma tecnologia foi concebida para utilização com objetivos opostos, confonne uma 
opção prévia dos membros da organização que dirigiam o processo. 
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Além das caracteristicas apontadas por Osterman e Walton, é importante também 

destacar a capacidade da tecnologia de gerar informação sobre o trabalho, ainda quando de 

sua concepção ( pela absorção e formalização do conhecimento ), e também quando de seu 

uso efetivo, na execução da tarefa ( o que Zuboff denominou de capacidade de 

informatizar ). 

Para fins de análise, Kiesler divide os efeitos genéricos da inovação tecnológica em três 

categorias : planejados, transientes e não planejados. Os efeitos planejados são aqueles que se 

pretende atingir, que norteiam a fase de concepção, como os ganhos de eficiência e 

produtividade. 

Aos ajustes organizacionais que são feitos quando da introdução da tecnologia, mas 

que podem desaparecer com o tempo, Kiesler denomina efeitos transientes. Por outro lado, 

na categoria dos efeitos não planejados, encontram-se os efeitos sociais que mudam 

permanentemente a forma como as atividades sociais e de trabalho são organizadas. 

356 

Desta forma, Kiesler considera que 

"os executivos inteligentes precisam tomar decisões sobre a tecnologia que 

atinjam os efeitos planejados, minimizem as perdas quanto aos transientes, e 

lhes forneçam flexibilidade e alternativas quanto aos não planejados". 356 

KIESLER, op. cit., p. 46. 
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Walton, por sua vez, divide o impacto da tecnologia de informação em mudanças de 

primeira ordem planejadas na implementação ( que incluem o grau de abstração do trabalho, 

poder de decisão e padrões de dependência entre unidades de negócio, por exemplo ) e em 

consequências potenciais de segunda ordem, como reações emocionais e comportamentos 

pouco formais por parte das pessoas como reação à mudança, que afetam e mesmo alteram os 

efeitos planejados, e que devem, portanto, ser previstas. 

Cabe ressaltar que, a identificação de efeitos planejados e não planejados está em 

acordo com a concepção teórica de tecnologia de Orlikowski e também de Scarbrough e 

Corbett, apresentada no Capítulo 4 deste trabalho. O reconhecimento da existência de 

efeitos planejados liga a etapa de projeto, onde deve acontecer este planejamento, à de 

utilização da tecnologia, como destacam os autores citados. 

Além disso, o reconhecimento da possibilidade de ocorrência de efeitos inesperados 

introduz um elemento de incerteza, de imprevisibilidade no processo. Desta forma, uma visão 

determinística da tecnologia ( baseada na crença de que esta sozinha tem a capacidade de 

produzir resultados, só restando portanto a organização adaptar-se ) não considera 

adequadamente a realidade organizacional, principalmente no que diz respeito ao seu aspecto 

social. Esta visão se mostra reducionista, simplista mesmo, insuficiente para tratar toda a 

complexidade do problema, como consideram Orlikowski357 e também Scarbrough e 

Corbett. 358 

ORLIKOWSKI, op. cit., passim. 357 

358 SCARBROUGH & CORBETI, op. cit., passim. 
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Os efeitos são percebidos mais claramente quando do uso efetivo da tecnologia de 

informação pela força de trabalho da organização. Há alterações de papéis gerenciais e 

operacionais e das condições de desempenho. Tarefas são alteradas, simplificadas, aglutinadas 

ou mesmo desaparecem; grupos de trabalho podem ser constituídos, processos são integrados 

e o próprio local de trabalho pode mudar. 

Com o rompimento das restrições de tempo e espaço proporcionada pela tecnologia, é 

afetada a interação social. Alteram-se os padrões de comunicação, viabilizando por exemplo o 

que alguns denominam de "teletrabalho", ou seja, a possibilidade de exercer atividades 

profissionais fora do ambiente da organização ( em casa, ou mesmo em movimento nas 

estradas, por exemplo ). 

A descrição mais detalhada destes efeitos, apresentada em seguida, terá como foco 

principal as alterações na tarefa, e principalmente, na qualificação exigida para o seu 

desempenho, fruto da mediação da ação e da comunicação, características da tecnologia de 

informação. 

Para tanto, serão utilizados como base os resultados apresentados nos trabalhos de 

Zubotf, com destaque para "In the age ofthe smart machine : the future ofwork and power". 

Será possível notar que alguns destes efeitos já foram aqui apresentados quando tratamos das 

linhas de produção mecanizadas ( ou seja, do emprego das máquinas para a automação de 

atividades ). 
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Além disso, existem o que Fleury denomina de "efeitos quantitativos", ligados ao 

número de postos de trabalho e à produtividade. Tais efeitos são importantes, como os 

anteriores. No entanto, sua discussão envolve complexas questões, que fogem ao âmbito deste 

trabalho.359 

o principal efeito quantitativo diz respeito à quantidade de postos de trabalho 

remanescente após a introdução da tecnologia. Esta questão, de emprego e desemprego, é das 

mais polêmicas e complexas. À primeira vista, parece natural que, ao substituir o trabalho 

humano, eliminando tarefas, a tecnologia de informação libere recursos. No entanto, estes 

recursos podem ser aproveitados em outras atividades, se para tal forem qualificados, ou 

podem mesmo ser dispensados. 

Enquanto alguns opinam que através da microeletrônica se abrem perspectivas para a 

criação de novos empregos, principalmente ao setor de bens de capital e serviços associados 

às atividades complementares ( manutenção e projeto ), outros atribuem à esta tecnologia o 

aprofundamento da crise do desemprego, particularmente o da mão-de-obra menos 

qualificada. 

o que toma a discussão mais complexa é que o nível de emprego é afetado por 

diversos fatores de amplo alcance, como por exemplo a conjuntura econômica ou políticas 

organizacionais ( como reengenharia e qualidade total). 

359 FLEURY, Monso Carlos Correa. Automação na indústria metal-mecânica : tendências da 
organização do trabalho e da produção. Revista de Administração. São Paulo, USP, voI. 24, n. 3, jul./set. 
1989, p.40. 
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Castro em sua pesquisa sobre o trabalho e novas tecnologias no setor automobilistico 

brasileiro, um dos setores que lideram a inovação tecnológica neste país, observa uma 

tendência à redução absoluta do nível de emprego, que não acompanha o crescimento da 

produção ( de 137 mil em 1980 para 109,3 mil em 1991 ).360 No caso da indústria 

metal-mecânica, o nível de investimento é apontado como o principal determinante na 

expansão ou contração da oferta de emprego. 361 

Já Fleury, em pesquisa realizada na indútria metal-mecânica também no Brasil, 

determinou uma redução no pessoal ligado diretamente à produção e um aumento da 

participação do pessoal de manutenção.362 

Para que seja possível compreender melhor os efeitos da tecnologia de informação 

sobre a organização, é útil primeiramente considerar as distinções entre o trabalho na fábrica 

( na linha de produção) e aquele realizado no escritório, apontadas por Zuboff 363 

o trabalho na fábrica tem como principal característica o que Zuboff denomina acting 

on, o uso do corpo como fonte de esforço e qualificação, como instrumento de produção, 

atuando sobre materiais e equipamentos para obtenção do produto. Neste caso, o sentido e o 

conteúdo da tarefa são mais dificilmente compreendidos. O trabalho é realizado muitas vezes 

mecanicamente sem que haja consciência de todos os detalhes envolvidos. Não há tanta 

necessidade de comunicação entre os seres humanos. 

360 CASTRO, Nadya A. Impactos sociais das mudanças tecnológicas : organização industrial e mercado 
de trabalho. In : SCHW ARTZMAN, Simon. ( coord. ) Ciência e tecnologia no Brasil : política industrial, 
mercado de trabalho e instituiçaet de apoio. voI. 2, La ed., Rio de Janeiro, FGV, 1995, p.213. 
361 CASTRO,op. cit., p. 218. 
362 FLEURY,op. cit., p. 46. 
363 ZUBOFF, Shoshana. In the age ofthe smart machine: the future ofwork and power. p.31-137. 
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A utilização de máquinas neste ambiente para substituir trabalho humano remonta à 

época da Revolução Industrial, quando imperava a comunicação oral de ordens e instruções. 

A presença fisica do gerente era usada como instrumento de poder, influência, aprendizado e 

comunicação. O /mow how desenvolvido era implícito e as pessoas tinham dificuldade de 

traduzí-Io, descrevê-lo de forma a ser passível de análise e discussão. 

Neste contexto, como já destacamos anteriormente, prevaleceu e prevalece até hoje 

uma visão Taylorista para a organização do trabalho, com uma nítida separação entre 

concepção e execução, entre "pensar" e "produzir". As tarefas são padronizadas e rotineiras. 

Os processos de medida e controle são sistematizados e rígidos. Diminui o controle do 

trabalhador sobre o seu próprio corpo, que é usado como instrumento de produção. 

Mais recentemente, as máquinas mudam seu perfil. A tecnologia de automação se 

sofistica atingindo não somente o plano fisico, mas também o intelectivo, simplificando, 

minimizando e mesmo eliminando a participação humana. 

Por outro lado, no trabalho do escritório prevalece o acting with, caracterizado pelo 

uso do corpo dirigido ao relacionamento interpessoal entre seres humanos, à comunicação. 

As tarefas, neste caso, não tem um componente fisico de destaque. A presença fisica é usada 

como meio de aprendizado, coordenação e comunicação, numa rede de relacionamentos 

interpessoais, que constituem a organização informal. 
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Neste caso, privilegiam-se as qualificações intelectivas, o que toma as atividades mais 

atraentes. O trabalho tem um nível de abstração superior ao da fábrica, uma vez que envolve 

a manipulação de papéis ( o que, por sua vez, exige o processamento de símbolos, associados 

a objetos e eventos). 

No entanto, com a introdução da tecnologia de informação, a visão Taylorista invade 

também os escritórios, no que Zuboff denomina "industrialização do trabalho no 

escritório".364 Inicia-se a rotinização e a fragmentação do trabalho, mais sujeito a controles 

racionais. Introduz-se o acting on ( dirigido para máquinas e materiais ) associado ao acting 

with ( centrado em comunicações e contatos interpessoais). 

Segundo Zuboff : "ao contrário da introdução na fábrica, onde se elimina o esforço 

fisico, muitas vezes extenuante, aqui este é introduzido em detrimento de atividades 

intelectuais e qualificadas". 365 Desta forma, o trabalho no escritório, muitas vezes valorizado 

pelas características mais "humanas" do ambiente em que se realiza, passa a ser encarado 

como exibindo as piores características do trabalho nas indústrias. 366 

364 ZUBOFF, In the age ofthe smart machine : the future ofwork and power. p. 126. Tradução livre. 
ZUBOFF, In the age ofthe smart machine : the future ofwork and power. p. 119. Como veremos 

posteriormente, estes efeitos se agravam, principalmente se pouca atenção for dada à habilidade de explorar a 
informação disponível. 
366 ZUBOFF, Psychologica1 and organizational implications of computer mediated work. CISR WP No. 
71. Sloan WP No. 1224-81. Center for Information Research. Sloan School of Management. Massachussets 
Institute ofTechnology. Boston, June 1981, p. 22. 

365 
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7.2 Os efeitos planejados da tecnologia de informação 

A etapa de projeto, como já vimos, precede a introdução propriamente dita da 

tecnologia. Nesta etapa começam a se desenhar os efeitos, uma vez que se define a 

configuração final do trabalho desejada, estabelecendo-se em última instância o papel a 

desempenhar pelos dois principais elementos envolvidos: os seres humanos e a tecnologia de 

informação. 

Por outro lado, o processo de absorção e de formalização de conhecimento sobre o 

trabalho que acontece quando do projeto, traz por si só consequências importantes. 

Tipicamente, na organização, o conhecimento sobre o trabalho é implícito, privado. 

Além disso, o nível de conhecimento, sobre o próprio trabalho e de outros, varia dentre seus 

executantes, como consequência da divisão do trabalho e da especialização. Quando do 

projeto, tais conhecimentos sofrem um processo de estruturação e de formalização para serem 

incorporados à máquina, traduzindo-se em programas de computador. 

Com isto, aumenta a compreensão da tarefa, tomando-a "mais visível", podendo 

exibir componentes que até então não eram conhecidos ( ou aparentes ), num processo que 

Zuboff denomina de "textualização do trabalho". 367 O texto eletrônico é amplo, 

sistematizado, refletindo conhecimento, seja de operação, seja da gerência, antes privado, 

implícito. O que se dava até então em três dimensões passa agora a ser digital, binário. 

367 ZUBOFF, In the age of the smart machine : the future of work and power. p. 130. Zuboff destaca que 
este texto eletrônico tem por si só caracterlsticas de impessoalidade, como é o caso da assinatura eletrônica, 
que parece algo autônomo, anônimo ( a escrita manual, por outro lado, não é padronizada, a própria letra do 
autor a personaliza). 
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Este aumento da compreensibilidade da tarefa, ou de sua visibilidade, aumenta o 

conhecimento que a organização tem de si mesma. As atividades se tornam mais expostas, 

mais transparentes. É mais fácil obter uma visão integrada do funcionamento da organização. 

No entanto, a explicitação de conhecimento pode não ser imparcial, servindo a outros 

interesses, o que o torna mais vulnerável, mais sujeito ao controle e à manipulação, e assim, 

menos dependente do homem. O uso que se fará deste conhecimento está relacionado à 

perspectiva de organização e da tecnologia que se adote ( se Taylorista ou participativa, por 

exemplo ). 

Além disso, o conhecimento matS explícito, mais disponível, pode tornar a 

organização mais vulnerável a concorrentes ou outros elementos externos, que ao ter acesso a 

tal conhecimento, podem utilizá-lo de acordo com seus próprios interesses, prejudicando a 

organização.368 

Por outro lado, na construção da especificação é feita uma opção prévia sobre o que 

será representado, o que será relevante. Esta pré-seleção pode envolver interesses que não os 

puramente técnicos ou relacionados à solução dos problemas. Além disso, a mesma 

especificação pode ser interpretada de forma diferente por atores diferentes, com interesses 

diversos, e mesmo contraditórios, em relação às atividades representadas. 

368 Tal fato, em particular, obriga a que se criem maiores restrições de acesso à informação annazenada, 
onerando as etapas de projeto e de utilização da tecnologia. 
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Suchman vê as representações do trabalho como "interpretações a serviço de 

interesses e propósitos particulares criadas por atores especificamente posicionados com 

respeito ao trabalho representado". O autor considera a etapa de concepção como parte de 

"uma fábrica de significados dentro e fora dos quais todas as práticas de trabalho - nossas e de 

outros - são feitas". 369 

O conhecimento gerado pode ser tratado, manipulado, utilizado como uma fonte de 

poder, o que por sua vez gera reações nos envolvidos, levando-os a defender e mesmo 

aumentar o seu controle sobre tal conhecimento. Os grupos mais poderosos podem moldar o 

contexto de uso da tecnologia, de acordo com seus próprios interesses, dando uma conotação 

política ao processo de concepção e utilização da tecnologia. 

Para Scarbrough e Corbett, o projeto da tecnologia tende a reproduzir o largo padrão 

de relações de poder pré-existentes, como é o caso da tecnologia que facilita a coordenação, 

permitindo a descentralização, mas que pode também aumentar o controle centralizado da 

eficiência de atividades desenvolvidas localmente. 370 

Vale destacar que a própria distribuição de informação e dos recursos computacionais 

pelas diferentes partes da organização ( indivíduos, grupos, unidades departamentais ) é 

também uma questão de poder, estabelecida quando do projeto. 

369 SUCHMAN, Lucy. Making Work Visible. Communications of tbe ACM. vol. 38, n. 9, September, 
1995, p. 58. Tradução livre. 
370 SCARBROUGH & CORBETT, op. cit., p.30. 

221 



--------------------------------,-

Scarbrough e Corbett identificam ainda a presença de um aspecto ideológico. Na 

medida em que se considere uma ideologia embutida na tecnologia, ou seja, que o seu projeto 

contem efetivamente um conjunto de idéias ( de um grupo dominante, por exemplo ), 

percebe-se que estas são refletidas e reforçadas pela implementação tecnológica. 371 

tIa natureza ideológica de tal visão é clara quando se considera que os 

computadores são vistos como meios de reduzir a incerteza enquanto que 

evidências sugerem que os computadores (particularmente, o software ) são 

frequentemente fontes de incerteza". 372 

Desta forma, a concepção da tecnologia se transforma em uma escolha entre o 

possível e o desejado, onde os efeitos planejados são função também do uso que se pretende 

dar ao conhecimento absorvido e explicitado. 373 

Caso se adote uma perspectiva Taylorista, por exemplo, o conhecimento explicitado 

( ou melhor, neste caso, apropriado, objetificado ), pode ser usado como base para o controle, 

reafirmando sistemas de dominação, sancionando um modo particular de realizar o trabalho, 

que objetiva a eficiência na utilização dos recursos, em detrimento das características próprias 

do seres humanos. Estes têm então sua criatividade inibida, tomando-se simples peças 

intercambiáveis do processo de produção. A experiência direta, do dia-a-dia, o julgamento 

individual e a intuição perdem seu valor. 

371 ScaIbrough e Corbett definem ideologia como li um sistema estruturado de representações de aspectos 
da realidade, refletidos em, e reforçados por, condições sócio-históricas prevalescentes ( ... ) Ideologias não são, 
necessariamente, verdadeiras ou falsas, mas visões parciais do mundo. São parciais no sentido de que são 
limitadas e expressam a visão de um grupo social ou coalizão particular. ( ... ) A ideologia serve com frequência r:a legitimar as ações de grupos de interesses poderosos". op. cit., p. 74. Tradução livre. 

72 SCARBROUGH & CORBETT, op. cit., p. 92. Tradução livre. Como já vimos, a incerteza embutida 
no software está ligada ao fato de que podem existir erros em sua implementação, que por sua vez podem 
f.rovocar problemas no desempenho da tarefa, afetando os operadores de forma inesperada. 

73 Cabe ressaltar que, como destacado anteriormente quando tratamos detaJbadamente do projeto, é 
comum nesta etapa o predominio de uma visão onde se valoriza a eficiência na utilização dos recursos 
técnicos, e também a pouca participação do usuário. 
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A associação desta visão com a tecnologia pode embutir na própria concepção os 

princípios de Taylor. Não é mais apenas o projeto da tarefa que garante padronização e 

controle, mas o próprio projeto das máquinas. Estas impõem uma cadência, um ritmo próprio, 

sobre o qual os envolvidos têm pouco controle. 

Neste controle sobre o tempo, Scarbrough e Corbett vêem também conotações 

ideológicas : 374 

"É no domínio tecnológico do tempo objetificado que o relacionamento entre 

poder e tecnologia pode ser delineado mais claramente. Historicamente, o 

trabalho profissional e gerencial tendem a ser orientados à tarefa e não ao 

tempo : menos limitados pela tirania do relógio. Mas a relativa autonomia 

usufruida por estes poderosos grupos está agora ameaçada pela introdução da 

tecnologia de computadores nos escritórios. Dentro da perspectiva ideológica 

do processo tecnológico, a resistência da gerência intermediária à tirania do 

relógio, será provavelmente mal sucedida como o foi aquela levada a cabo 

pelos artesãos muitos anos atrás". 

As implementações que enfatizam a redução de custo e o aumento de produtividade 

como objetivos principais seguem, frequentemente, esta perspectiva, o que acaba por levar à 

redução no número de postos de trabalho. 

Por outro lado, numa perspectiva não determinística da tecnologia, a maior visibilidade 

do trabalho ( fruto da explicitação e formalização do conhecimento ) associada a um modelo 

de organização que enfatize a participação e a autonomia de seus membros, pode ser uma 

forma de demonstrar sua importância, contribuindo para aperfeiçoá-lo, valorizando, enfim, 

sua contribuição para os objetivos. 

374 SCARBROUGH & CORBETI , op. cit., p. 84. Tradução livre. 
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7.3 Os efeitos da tecnologia de informação sobre a tarefa e a qualificação 

Com a introdução da tecnologia de informação, um novo elemento interpõe-se entre o 

trabalhador e a tarefa. A tecnologia de informação passa, assim, a mediar as tarefas ( como 

de resto já faziam outros tipos de tecnologia, representadas por máquinas ), quer sob o 

aspecto de sua execução, quer de sua gerência. Introduz-se, desta forma, um intermediário 

obrigatório do qual os usuários, mesmo a nível gerencial, não podem abrir mão. 375 

A tecnologia interfere tanto no conteúdo como na forma como em que a tarefa é 

realizada. A relação do trabalhador com o seu trabalho, passa a ser mediada por uma 

construção exógena (no sentido de que não concebida por ele), que lhe impõe restrições, 

padrões e tempos, uma rigidez enfim, muitas vezes sem maiores espaços para alterações. 

A própria definição do que é realizar a tarefa se altera, uma vez que boa parte ( ou 

toda ela ) pode ser realizada pela máquina, diminuindo ou eliminando a necessidade de 

intervenção humana. Tal fato, por si só, pode diminuir a quantidade de atividades que 

fornecem possibilidade de desenvolvimento individual, o que, por sua vez, pode diminuir a 

lealdade e o compromisso com a organização. 

As informações oriundas da percepção sensorial são substituídas por simbolos 

eletrônicos apresentados em telas planas, perdendo importância. De um mundo tridimensional, 

passa-se a uma realidade bidimensional. 

375 Cabe destacar que, segundo Pizza Junior, o caráter mediador das máquinas foi reconhecido pela 
primeira vez, entre os filósofos, por Hegel. In: PIZZA JUNIOR Máquinas e mecanismos. p. 109-10. 
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Desta forma, o trabalho adquire um caráter mais abstrato. O trabalhador tem de 

aprender a entender símbolos e deles extrair significado, frequentemente não conseguindo 

"ver" a conclusão de uma operação. Opções feitas através da máquina, pressionando teclas e 

botões não se materializam diante dos olhos, conforme o relato de um operador coletado por 

Zuboff:376 

"(. .. ) As coisas estão concentradas na sua frente. Não há umfeedback sensorial. 

Você deve inferir a partir da observação de dados, tendo que conhecer a teoria 

que está por trás deles. A longo prazo serão necessárias pessoas que possam 

tirar conclusões a partir dos dados. Estas pessoas deverão ser mais científicas ". 

O trabalho como que desaparece atrás da tela. 377 À maior visibilidade do conhecimento 

se associa uma maior invisibilidade de sua tradução em ações. A ligação entre a representação 

eletrônica e a realidade, o que realmente acontece, deve ser feita a todo momento. 

Por outro lado, à medida em que o trabalho se toma mais abstrato aumenta a 

necessidade de informação. Para operar o sistema, há necessidade de compreender sua 

estrutura, sua funcionalidade, de forma a melhor explorá-la e com ela aprender. 

Zuboff destaca que na fábrica de inspiração Taylorista esta necessidade intelectiva, de 

pensar, de inferir, de ter idéias, era considerada própria da gerência, provocando mesmo medo 

e resistência nos operadores. Com a introdução da tecnologia, estes são removidos do 

ambiente fisico de produção para as salas de controle. Uma vez que não há contato fisico, 

visual, é necessário que se confie na máquina, tanto no que mostra como na sua capacidade 

de produzir os resultados desejados. 378 

376 
3TI 

ZUBOFF, In the age ofthe smart machine: the future ofwork and power. p.72. Tradução livre. 
ZUBOFF, New worlds of computer mediated work. passim. 

378 Esta característica pode até ser atraente, quando o trabalho se dá em ambientes insalubres, envolvendo 
alto grau de penosidade. 
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Com isto, há relatos frequentes de frustração pela perda de controle e da experiência 

direta com a tarefa. Os depoimentos de dois operadores ilustram tal fato :379 "antes dos 

computadores não tínhamos que pensar tanto, somente reagir", e ainda, "nós nunca fomos 

pagos para ter idéias, nós somos pagos para trabalhar". Além disso, em alguns casos, 

desenvolve-se uma competição com a máquina, um desejo de sobrepujá-la: "passar a perna no 

sistema se toma o aspecto mais desafiante do trabalho". 380 

O próprio significado do trabalho é alterado, como afirma Zuboff : 

''É fácil encontrar significado no trabalho se você é uma enfermeira 

inter agindo com pacientes, mas o que acontece quando se espera que você 

monitore pacientes a partir de uma tela de vídeo ? O significado do trabalho, 

neste caso, é mais frágil, menos acessível". 381 

A maior abstração introduz uma componente adicional de incerteza sobre o que 

realmente está acontecendo, principalmente quando não se tem uma experiência anterior à 

utilização da tecnologia. Para reduzir esta incerteza, algumas vezes se preservam os 

procedimentos manuais, para a eles recorrer em caso de falhas. 382 

Existe ainda outra fonte de incerteza, associada à separação entre a concepção e a 

execução. Uma vez que a máquina é pré-programada - normalmente por uma outra pessoa, 

que não o seu operador direto - qualquer falha eventual nesta programação adquire 

características imprevisíveis. 

379 

380 

livre. 
381 

livre. 
382 

ZUBOFF, In the age ofthe smart rnachine : the future ofwork and power. p. 73-74. 

ZUBOFF, Psychological and organizational implications of computer mediated work. p. 11. Tradução 

ZUBOFF, Psychological and organizational implications of computer mediated work. p. 17. Tradução 

ZUBOFF, Psychological and organizational implications of computer mediated work. p. 89. 
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Um exemplo ilustrativo é apresentado por Dina, que constatou em pesquisas que o 

robô apresenta, em muitos casos mais riscos para o trabalho humano em termos de acidentes, 

uma vez que se move mais rápido e de forma mais imprevisível. 383 

Desta forma, a abstração pode ser uma fonte significativa de stress devido a dois 

aspectos principais : 384 pela invisibilidade de muitas características do trabalho mediado pelo 

computador ( visto que, muitas vezes, não há como ter acesso fisico ao objeto do processo de 

trabalho ) e pela incerteza associada. 

Além disso, a maior capacidade de processamento pelo computador pode alterar os 

padrões de exigência em relação aos seus usuários. Enquanto tempos de resposta para 

conclusão de tarefas e transações, de por exemplo 24 horas, eram típicos de determinada 

atividade, com a introdução da tecnologia estes se reduzem consideravelmente, podendo 

chegar, em alguns casos, a segundos. Estes tempos reduzidos podem então passar a ser 

considerados como os novos padrões, num ciclo contínuo, interminável, de mais exigências, o 

que aumenta a ansiedade e o esforço do trabalhador. 

Outro aspecto a destacar é a maior integração (e interdependência) entre as 

atividades no ambiente automatizado. Esta característica faz com que as consequências de 

erros e falhas se propagem em maior velocidade e por uma maior extensão, tendo assim um 

maior custo. 

383 DINA, op. cit., p. 37. 
384 ZUBOFF, Psychological and organizational implications of computer mediated work. p. 14-15. Um 
trabalhador com experiência anterior no trabalho manual, descreve assim a diferença : "o computador 
significa um trabalho mais intenso, apesar de que se pode realizar as tarefas de forma mais rápida do que 
manualmente. É como se quisessem que nos tornássemos extensões do computador. Você não necessita de 
memória e não precisa pensar, mas precisa ter a mente limpa", p. 14, Tradução livre. 
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Além disso, a ação conduzida através do computador não pode, muitas vezes, ser 

desfeita após o seu início. Com isto aumenta a necessidade de atenção, de concentração, por 

parte dos operadores, o que pode provocar mais desgaste fisico e mental. 

Desta forma, aumenta a responsabilidade dos operadores, conforme destaca 

Osterman : 

" um importante elemento de novas qualificações requerido pela tecnologia de 

informação será a responsabilidade. Ou seja, em muitos casos o sistema pode 

realizar bem suas tarefas, mas a importância de detectar e compreender 

problemas aumenta muito. ,(385 

Dependendo de como é configurado o trabalho, estas novas responsabilidades podem 

ser, simplesmente, de natureza de suporte e manutenção. Por outro lado, se o operador tem 

uma visão mais completa, mais ampla, do processo como um todo e do seu papel, pode-se 

criar uma nova qualidade de comunicação e colaboração ( em oposição à competição 

individual ) e permitir uma maior autonomia na execução do trabalho ( pelo maior acesso à 

informação ). 

Diante dos efeitos observados, uma questão que se coloca então é se o impacto sobre 

o trabalho é positivo ou negativo, ou seja, se este se toma mais qualificado ou menos 

qualificado, mais rico ou pobre em significado. Trata-se de uma questão controversa, dificil 

de ser discutida, já que envolve a natureza do ser humano, suas expectativas, motivações e 

atitudes. A própria definição do que seria um grau de qualificação é complexa. 386 

385 

386 
OSTERMAN, op. cit., p. 235. Tradução livre. 
Esta complexidade é destacada por Ostennan. In : OSTERMAN, op. cit., p.230-7. 
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Concretamente, há alterações, pelo menos na natureza e no tipo de trabalho realizado. 

Como observa ZubofI, é exigido do trabalhador um maior grau de abstração, na medida em 

que passa a lidar com um meio simbólico. 381 

Segundo Scarbrough e Corbett, em tennos de percepção e significado do trabalho, a 

qualificação tem um valor objetivo ( de troca ) e um subjetivo ( psicológico ) . Determinada 

qualificação pode ser valorizada por grupos de fonna a auferir maiores beneficios, com mais 

significados construídos socialmente, de fonna a conferir maior status e a destacar a 

dificuldade de substituição. 

Do ponto de vista subjetivo, a maior qualificação é vista como meio de realização e 

status. O significado da qualificação é construido no próprio ambiente de trabalho, na medida 

em que determinadas construções e procedimentos organizacionais procuram influenciar a 

percepção que o trabalhador tem da tarefa, do seu significado. Não faltam técnicas para tal. 

381 

388 

Scarbrough e Corbett consideram que 

fIem organizações onde, durante o processo de mudança tecnológica, ocorrem 

um empowerment do empregado, de natureza cosmética, mudanças culturais ou 

técnicas similares de reestruturação de atitudes, a percepção dos 

trabalhadores sobre a sua qualificação pode ser influenciada a um grau 

significativo pela tentativa de manipulação do significado do trabalho pela 

gerência. Em tais organizações, operadores de máquinas, por exemplo, podem 

se sentir contribuindo para a geração de idéias ou círculos de qualidade, 

considerando-se como projetistas, proprietários e gerentes das tarefas. Tais 

rótulos implicam em um grau de aumento de qualificação, que pode não se 

refletir realmente na natureza do trabalho realizado. 388 

ZUBOFF, In the age lhe smart machine : the future of work and power. p. 72. 
SCARBROUGH & CORBETI, op. cit., p. 105. Tradução livre. 
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Um trabalho caracterizado, por exemplo, pela padronização do tempo, aliada à 

padronização da tarefa e à retirada do trabalhador do contexto da ação, reforça a hipótese de 

que ocorre um perda de qualificação das funções associadas. 389 

Por outro lado, com a tecnologia de informação surge a necessidade de novas 

competências para dar sentido à informação disponível, para permitir a sua utilização, 

expandindo os limites do saber, abrindo a possibilidade de fazer melhor, de inovar. 

Esta qualificação é classificada por Zuboff como "intelectiva", com três dimensões 

principais :390 

• pensamento abstrato, afastado de referências fisicas, uma vez que a informação está afastada 

do contexto de ação, o que dificulta a compreensão de seu significado; 

• raciocínio indutivo, para a criação de modelos mentais acerca do que está acontecendo. 

Uma vez que a informação é reduzida a termos quantitativos, deve ser possível analisar os 

dados, compreender relacionamentos entre eles e usá-los para formular e testar hipóteses. 

Destaca-se aqui, a competência lógico-matemática em detrimento daquela de natureza 

espacial e fisica (corporal). 391 

• compreensão teórica dos processos aos quais os dados se referem, da qual depende o 

raciocínio indutivo. A partir desta, pode-se distinguir quais os dados significativos. Esta 

compreensão é dificultada pelo fato de a concepção do sistema de tecnologia de informação 

ser, usualmente, uma tarefa predominantemente centralizada, em mãos de especialistas, o que 

389 Zuboff considem que, em um contexto de automatização, as ações humanas tendem a ser reativas e 
não pr6-ativas na medida em que deve ser obedececida uma sequência de instruções pré-concebidas, sem que o 
opemdor tenha uma margem de influência. In: ZUBOFF, In the age of the smart machine : the future of 
work and power. p. 73-4. 
390 ZUBOFF, Automatizar/informatizar: as duas faces da tecnologia inteligente. p. 85. 
391 ZUBOFF, In the age ofthe smart machine : the future ofwork and power. p. 193. 
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diminui o conhecimento sobre a concepção e operação do sistema como um todo, por parte de 

seus usuários. 

o desenvolvimento ou não da qualificação dos seres humanos envolvidos no trabalho 

é uma questão de opção, de escolha dos que conduzem o processo. 

Em organizações onde a utilização da tecnologia é encarada segundo preceitos 

Tayloristas ( com destaque para o aumento da eficiência das tarefas e do controle gerencial, 

onde os trabalhadores são vistos como objetos, em nada podendo contribuir para o processo ) 

a menor qualificação ocorrerá como uma estratégia ( implícita ou não ) reforçada pela 

tecnologia. 

Nestes casos alienação, perda de poder, falta de significado, isolamento e perda de 

identidade são alguns outros efeitos encontrados. Além disso, caso não se desenvolvam as 

novas qualificações exigidas pela tecnologia, o que se observa é um aumento do esforço físico 

e também mental. 

Por outro lado, quando se reconhece que os melhores resultados obtidos com a 

ferramenta "tecnologia de informação" são aqueles em que seu uso é conjugado com a maior 

qualificação dos seres humanos, associada à maior disponibilidade de informação em todos os 

níveis da organização, dificilmente poder-se-á considerar uma perda de qualificação.392 

392 Cabe destacar que a evolução rápida da tecnologia de infonnação, com frequente alteração de suas 
características e potencialidade, altera também os requisitos de uso, o que acaba por dificultar uma adaptação 
rápida da força de trabalho ( e da própria organização ), exigindo atualização e treinamento constantes. 
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Tratando da qualificação associada à inovação tecnológica, Campbell e Warner 

consideram que: 

393 

'j4 relação entre mudança tecnológica e qualificação é mais complexa, uma vez 

que a qualificação atua como uma limitação para a mudança. É provável que 

altos níveis de mudança tecnológica sejam crescentemente associados com 

qualificações híbridas ( ou mistas) onde trabalhadores e gerentes terão um 

treinamento menos especializado e capacidades de pensamento mais amplas 

para enfrentar os crescentes desafios tecnológicos". 393 

CAMPBELL & W ARNER, op. cit., p. 40. Tradução livre. 
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7.4 A mediação da comunicação 

Dentre as características da tecnologia de informação que produzem efeitos de maior 

relevância está a mediação da comunicação entre os seres humanos. O rompimento das 

barreiras de tempo e espaço, proporcionado pela tecnologia de informação, afeta a 

comunicação, e daí a interação e, a própria estrutura social da organização.394 

Com isto, podem então surgir novos padrões de comunicação e interação, onde a 

máquina tem participação variada, de simples intermediário até elemento único, com a tarefa 

sendo completada sem qualquer participação humana. 

Dependendo do nível de intermediação feito pela máquina, verifica-se um sentimento 

de isolamento, uma fragmentação da rede social no trabalho. Este é o caso, por exemplo, da 

automação da linha de montagem, que afasta os trabalhadores fisicamente. 

A interação pode, por outro lado, ser facilitada através de tecnologias como a 

conferência por computador ( em vídeo, por exemplo ) e pelo correio eletrônico, hoje muito 

utilizado, principalmente quando há uma grande separação física entre as pessoas, distribuídas 

em unidades organizacionais diferentes. 

394 ZUBOFF, New worlds of computer mediated work. p. 146-7. 
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Em particular, Zubofl' observou e analisou os efeitos da implantação de uma 

tecnologia que pennite a realização de conferências entre membros de uma organização, 

chamada Drugcorp. A partir de sua adoção, desenvolveu-se nesta organização uma nova 

cultura de compartilhamento e discussão, em que pessoas que nunca tinham se visto antes 

construíram relacionamentos. 395 

Esta "conferência por computador" eliminou as vantagens e desvantagens do uso do 

corpo, próprias do contato interpessoal face-a-face. No entanto, esta característica foi, de 

certa forma, compensada pela introdução de símbolos nas mensagens enviadas com o objetivo 

de expressar nuances, emoções e expressões verbais. 

Além disso, ocorreu um aprofundamento e uma extensão da comunicação no sentido 

horizontal da estrutura, provendo um ambiente para a troca frutífera de idéias, dando um 

senso de liberdade motivador. No entanto, Zubofl' destaca que a "conferência por 

computador" transforma uma conversa transiente em concreta, passível de registro e de exame 

minucioso, o que, no caso da Drugcorp, acabou por ser usado como uma nova forma de 

controle. 

Um outro estudo, tendo por foco o uso de correio eletrônico foi realizado por 

Kiesler96
, aponta algumas características que o diferenciam do tradicional. O correio 

eletrônico combina texto, velocidade ( transmissão instantânea ), assincronismo e audiência 

potencial, o que lhe dá maior versatilidade, eliminando as barreiras fisicas e temporais. 

395 

396 
ZUBOFF, In the age ofthe smart machine: the future ofwork and power. p. 362-383. 
KIESLER, op. cit., p. 48-50. 
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A mensagem, em qualquer formato, pode ser enviada de acordo com a conveniência 

da fonte e lida conforme a conveniência do receptor. Não há necessidade de intermediários, 

além do próprio canal eletrônico de comunicação. Além disso, não há nada tangível associado 

à mensagem, como o seria a folha de papel. 

Analisando seus efeitos, Kiesler aponta, entre os planejados, a adição de informação 

mais rapidamente. Na categoria dos não planejados, observa-se uma limitação da informação 

sobre o contexto social, visto que não há, por exemplo, como avaliar o tom de uma mensagem 

ou se foi interpretada corretamente. 

Por outro lado, a comunicação eletrônica pode ser considerada mais eficiente, pela não 

introdução de elementos característicos do contato face-a-face, neste caso, encarados como 

redundâncias de informação. 

A mensagem transmitida tem um caráter de impessoalidade maior, um sentido de 

anonimato. A única informação disponível sobre fonte e receptor são seus nomes ou seus 

estilos de escrita. Indicações como títulos de cargos, status, raça, aparência, personalidade não 

aparecem. Desta forma, às vezes pode se usar esta forma de correio para evitar o contato 

pessoal. 

Kiesler verificou ainda, a criação de novos grupos, a partir de listas de distribuição 

automática de mensagens, com uma dinâmica diferente daqueles formados pelo contato 

face-a-face, onde as pessoas se comunicam de forma mais desinibida, se sentem mais livres 

para expressar suas idéias. 
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Além disso, observa-se que as facilidades associadas à troca de mensagens e 

seu caráter menos regulado, podem estimulá-las a tal ponto que leve a uma sobrecarga de 

mensagens, elevando o custo da comunicação e obrigando à triagem prévia por secretárias, 

por exemplo. Davenport aponta um caso em que o correio eletrônico se transformou em um 

mecanismo de divulgação de rumores, o que exigiu a adoção de regras para o seu USO.
391 

Um caso extremo de mediação das comunicações pela tecnologia de informação é o 

"teletrabalho", ou seja, a possibilidade de os membros da organização realizarem seu trabalho 

fora do local fisico desta organização, em suas casas, nas ruas, ou junto aos seus clientes. 

Estudando esta forma de trabalho, Goss considera como suas vantagens : ganhos de 

produtividade ligados ao menor esforço de deslocamento para o local de trabalho; redução de 

custos adicionais; retenção de pessoas com qualificação não comum, uma vez que dá mais 

flexibilidade ao trabalho; penetração em mercados de trabalho distantes. Goss, aponta 

também as seguintes desvantagens: falta de compromisso com objetivos organizacionais e 

com a cultura, e também problemas de comunicação e supervisão.398 

Snizek, a partir de pesquisa realizada nos EUA, determinou ainda um senso de 

alienação devido ao isolamento das outras pessoas componentes da organização e dificuldades 

de estabelecer relações sindicais com trabalhadores. 

391 

398 
DA VENPORT, Saving IT's soul: human centered inforrnation management. p.126. 
GOSS. David. PrincipIes ofhuman resource management. London, Routledge, 1994. p.34-5. 
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Além disso, a comunicação através dos computadores não permite, segundo Snizek, a 

mesma expressividade que aquela realizada face a face : 

"Mais importante é notar que não se pode perder de vista o fato de que 

encontros servem a vários propósitos, que não os de simplesmente comunicar e 

informar. Um destes propósitos é criar um senso de comunidade". 399 

Uma outra experiência realizada na Xerox em New England, EUA, relacionada à 

implementação de "escritórios virtuais" para sua força de vendas, aponta as seguintes 

recomendações: 

• não atribuir tarefas administrativas para o pessoal de vendas desperdiçando talentos; 

• projetar a infraestrutura de informação para que esta possa ser obtida com facilidade; 

• desenvolver o espírito de grupo ( uma vez que, foi observado que a falta de comunicação 

pode afetar a moral e a efetividade do trabalho ); 

• treinar os envolvidos na utlização da tecnologia. 

Vale destacar que a equipe de venda tem local próprio para se reunir, projetado de 

forma a estimular encontros ad hoc, e possibilitar reuniões e conferências, para criar o senso 

de comunidade a que se refere Snizek.400 

399 SNIZEK, William E. Virtual offices : some neglected considerations. Communications ofthe ACM. 
voI. 38., n. 9, September 1995, p. 15-17. Tradução livre. 
400 A experiência foi adotada pela Xerox, uma vez que em função da complexidade do mercado seus 
representantes de vendas precisavam de mais tempo junto aos clientes para compreender suas necessidades 
( o que consome 40010 a 50 % do seu tempo total) e de um acesso mais rápido à informação ( o que consome 
35% de seu tempo total). A empresa dispõe de um quadro de aproximadamente 5500 vendedores nos EUA, 
em 135 representações comerciais. Para sustentar a inicativa, foi criado um banco de dados sobre os clientes e 
uma infraestrutura de telecomunicações. In : Byte, june 1995, p. 50-54. 
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7.5 Os efeitos da tecnologia de informação sobre a gerência da organização 

o sistema de tecnologia de informação pode desempenhar algumas funções da 

gerência, embutindo controles, garantindo o cumprimento de regras pré-estabelecidas, 

permitindo uma coleta em tempo real de informações e o consequente acompanhamento em 

tempo real das atividades, da evolução do trabalho. Desta forma, a gerência se vê facilitada, o 

que pode levar a um aumento do controle.401 

Ao realizar atividades típicas da gerência, a tecnologia de informação reproduz a 

hierarquia gerencial, criando uma verdadeira "hierarquia eletrônica".402 Neste caso, se reforça 

simplesmente a hierarquia, permitindo seu controle sobre o conhecimento, base para a divisão 

do trabalho.403 

Além disso, a supervisão assume um caráter mais impessoa~ conforme já relatado por 

Blau e Scott.404 Esta impessoalidade pode chegar a tal ponto que os empregados 

podem ver a própria tecnologia como uma fonte de autoridade e não como um instrumento de 

autoridade, atribuindo-lhe, e não à gerência, certos problemas. A resistência passa a se dar à 

tecnologia e não à gerência.405 Cabe ressaltar que, em sua pesquisa, Zubotf constatou que os 

trabalhadores preferem a supervisão humana com quem podem negociar, discutir, interagir, 

argumentar e explicar.406 

401 Tal aumento do controle, por si SÓ, gera resistências por parte dos trabalhadores. Como forma de 
resistência, verificou-se mesmo casos de alimentação de informações ficticias, dando a falsa aparência de 
produtividade, o que acabou levando a um maior aumento do controle. Além disso, o menor custo da 
coordenação pode também estimular o controle. ZUBOFF, In the age of the smart machine : the future of 
work and power. p. 302. 
402 ROCKART & SHORT, op. cit., p. 11. 
403 ZUBOFF, In the age ofthe smart machine: the future ofwork and power. p.303. 
404 BLAU & SCOTT, op. cit., p. 203-10. 
405 ZUBOFF, New worlds ofcomputer mediated work. p.147. 
406 ZUBOFF, Psychologica1 and organizational implications of computer mediated work. p. 22. 
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Por outro lado, as gerências de nível mais alto podem, através do sistema de 

tecnologia de informação, obter diretamente informações sem necessitar de intermediários. A 

média gerência, tradicionalmente responsável pela condução de informação através da qual se 

coordena e controla, fica assim, ameaçada. 

A tecnologia de informação pode mesmo incorporar por completo o papel da gerência 

intermediária, caso seja complementada pelo desenvolvimento da capacidade de resolução de 

problemas, de tomada de decisão e compreensão do processo pelos operadores e pela 

diminuição da distância entre o nível de conhecimento da gerência e destes operadores. 

No caso específico da gerência intermediária, Motta destaca que, dada a sua natureza 

"de estar no meio" , tem sido uma atividade de pressões únicas no sistema organizacional. Sua 

importância tem decrescido, conforme se adotem medidas de flexibilidade para a organização, 

chegando mesmo a desaparecer em estruturas atomizadas.407 

Por outro lado, o trabalho de gerência se toma também mais abstrato, na medida em 

que os gerentes têm de gerenciar pessoas que não vêem. Com isto, a gerência dos processos 

pode ser substituída pela gerência dos resultados, dando aos membros da organização 

liberdade para realizar as tarefas da forma que melhor lhes aprouver. 

A própria percepção que o gerente tem sobre o seu trabalho muda, uma vez que este 

pode sentir que tem maior controle, pelo aumento da informação disponível. Por outro lado, 

são também mais vulneráveis, pelo aumento da interdependência ( ou seja, os gerentes não 

tem controle sobre muitos dos eventos que afetam o seu desempenho ). 

407 MOITA. op. cit., p. 132. Motta observa que, para isso, também contribui a automação, uma vez que 
elimina necessidades de supervisão imediata, principalmente associadas a atividades rotineiras. 
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Além disso, deve-se considerar que o conhecimento sobre o trabalho é uma fonte de 

poder e de autonomia. Já no Taylorismo, tal conhecimento é codificado ou textualizado, 

tornando-se mais transparente, menos dependente do contexto da ação. Com a adoção da 

tecnologia de informação, a informação e o conhecimento ficam mais disponíveis para todos 

na organização. Desta forma, a autoridade do gerente, fruto muitas vezes, do que Zuboff 

denomina de "opacidade de seu conhecimento", fica ameaçada. 

Segundo Zuboff, em um ambiente em que a informação está mais disponível, "a 

autoridade passa a se basear na capacidade de criar e articular significado a partir da 

informação e não da posição e da função", ocorrendo então uma redistribuição da 

autoridade.408 

Osterman aponta outras consequências específicas sobre a gerência, fruto do 

rompimento das barreiras organizacionais : carreiras se alteram, exigindo-se uma maior 

capacidade de negociação, de persuasão e de gerência de conflitos. Compartilham-se 

informações e recursos com os parceiros externos.409 

Por fim, cabe destacar que McKinnon e Bruns, em pesquisa recente, verificaram uma 

resistência no uso de computadores por gerentes. Estes apontam como principais causas 

desta resistência :410 

• os computadores obrigam os gerentes a realizarem tarefas que os seus subordinados 

deveriam realizar; 

408 

409 

410 

ZUBOFF, In the age ofthe smart machine : the future ofwork and power. p. 178~9. Tradução livre. 
OSTERMAN, op. cit., passim. 
McKINNON & BRUNS, op. cit., p. 182-3. 
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• os relacionamentos interpessoais são fundamentais para a realização de sua atividade ( os 

gerentes valorizam a infonnação baseada na observação e no contato interpessoal); 

• o computador não acrescenta nada : há falta de sistemas específicos para atender as 

necessidades da gerência. 
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PARTE IV 

A INTERDEPENDÊNCIA ENTRE A TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO 

Como vimos, o projeto da tecnologia de informação, e mais particularmente do 

software, é realizado por especialistas, que procuram compreender melhor as atividades das 

organizações ( seus objetivos e necessidades ), de forma a identificar oportunidades de uso da 

tecnologia, especificando as características dos sistemas de tecnologia de informação. 

Para tanto, especialistas e usuários da tecnologia interagem, se comunicam, num 

processo em que se procura absorver conhecimento, antes implícito, privado, tomando-o 

explícito, passível da formalização exigida para sua tradução na linguagem da máquina, ou 

seja, em software ( que determina o comportamento das máquinas ). 

Na realização da atividade de projeto, identificam-se, entretanto, alguns problemas: 

• há uma dificuldade de absorção do conhecimento, associada às dificuldades de comunicação 

entre os envolvidos ( seja por características individuais ou do seu relacionamento ) e à 

riqueza de detalhes da realidade ( complexa) que se pretende compreender; 

• a especificação tenta compatibilizar a realidade ( que tem aspectos formais e informais, 

objetivos e subjetivos ) com as necessidades da máquina ( de natureza eminentemente formal, 

rígida ); 

• a complexidade da tecnologia exige uma maior especialização e também uma contínua 

atualização para acompanhar os rápidos avanços que acontecem; 

• a flexibilidade exigida do sistema, de forma a acompanhar as constantes mudanças por que 

passa a organização, esbarrra na relativa rigidez imposta pela tecnologia. 
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Além disso, é frequente a adoção de uma perspectiva reducionista, tecnicista, em que 

se superestima o potencial da tecnologia, atribuindo a esta a capacidade de sozinha produzir 

os resultados desejados. A isto, se associa uma visão Taylorista da própria atividade, que 

separa rigidamente a concepção da execução, e que se baseia na suposição de que existe uma 

melhor maneira de se realizar o trabalho (frequentemente utilizando critérios de eficiência). 

Por outro lado, o domínio de um conhecimento altamente especializado é, muitas 

vezes, utilizado pelos especialistas como fonte de poder. No entanto, revelam as pesquisas que 

uma visão desta natureza prejudica o projeto, na medida em que não considera devidamente 

os diversos aspectos organizacionais envolvidos, sobretudo aqueles relacionados aos seres 

humanos ( como a motivação, por exemplo ). 

Considerando-se a possibilidade de escolha pelos condutores do processo de 

implementação da tecnologia, os efeitos planejados serão então função da visão de 

organização e da própria tecnologia que tenham estes condutores ( e também de seus 

interesses, e mesmo de sua ideologia, que ficam "embutidos" na tecnologia). 

Quando do uso efetivo, podem-se verificar os efeitos previstos, mas também alguns 

outros importantes, imprevistos. Na medida em que se considere a possibilidade de escolha, 

os usuários podem, mesmo que de forma limitada, exercer influência quando do uso 

( resistindo, por exemplo ), desfigurando as intenções originais, e levando frequentemente ao 

fracasso. 
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Alguns dos efeitos observados são fruto da capacidade de automatizar, da mediação 

fisica do trabalho. As diversas pesquisas realizadas, mostram que estes efeitos se mantém 

relativamente constantes, como revelam os trabalhos citados por Mintzberg, Blau e Scott e a 

pesquisa mais recente de Zuboff ( aqui apresentados nos Capítulos 4 e 7 ). 

Por outro lado, os efeitos associados à capacidade de tratar a informação, substituindo 

trabalho mental, são diferentes, principalmente no que tange à maior facilidade de 

comunicação e à maior disponibilidade de informação. 

A mediação do trabalho pela tecnologia o torna mais abstrato, provocando no homem 

uma sensação de perda de controle e uma maior dificuldade na compreensão da tarefa 

realizada, exigindo um maior esforço mental. 

Além disso, a maior interdependência entre as atividades exige mais atenção e mais 

responsabilidade, dado o maior custo de eventuais falhas e interrupções. Esta exigência maior 

sobre o homem deve ser acompanhada de um desenvolvimento em sua qualificação, 

principalmente no que diz respeito ao tratamento de informação. 

No entanto, o que se verifica em muitos casos, é que não há preocupação com o 

desenvolvimento da qualificação humana, utilizando-se a tecnologia simplesmente para reduzir 

custos e aumentar a produtividade, através da eliminação de mão-de-obra humana. 

Neste contexto, os responsáveis pela condução do processo reconhecem o importante 

papel da tecnologia de informação na organização e também as dificuldades associadas à sua 

implementação, que se revela uma tarefa complexa. 
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- - - - ------------------------------. 

Analisando este quadro, surgem propostas de valorização do ser humano em todas as 

etapas do processo. Zuboff, por exemplo, propõe o que denomina "estratégia informatizante". 

Jã Walton, apresenta um modelo de natureza prescritiva para a implementação, onde se 

propõe um alinhamento entre a tecnologia e a organização, um desenvolvimento mútuo, 

estreito e contínuo. Estas propostas serão apresentadas em maior detalhe no Capítulo 8, que 

se segue. 

Feito isto, será apresentada, no Capítulo 9, uma nova proposta de abordagem para a 

interdependência entre a organização e a tecnologia de informação, onde ambos os conceitos 

são redefinidos. 
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CAPÍTULO 8 
O ALINHAMENTO ENTRE A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 

E A ORGANIZAÇÃO 

"Enquanto é mais perigoso do que nunca ignorar o poder da tecnologia de informação, é mais 
perigoso ainda acreditar que um sistema de informação pode, por si só, fornecer e manter 
vantagem competitiva. 1/ 

( Max D. Hopper) 

Existe, atualmente, um reconhecimento do papel da tecnologia de informação como 

uma força poderosa que influencia as organizações e, de forma mais ampla, a própria 

sociedade. A organização, premida pela necessidade de competir, de reduzir custos, de 

aumentar a produtividade, lança mão de diversos recursos e, em especial, da tecnologia de 

informação. 

Com isto, estabelece-se entre a tecnologia e a organização um relacionamento 

complexo e profundo, uma interação dinâmica, cujas caracteósticas mudam conforme a 

evolução dos elementos envolvidos. Passa a ser cada vez maior a necessidade de integração 

entre os aspectos técnicos e os organizacionais, principalmente quando se trata de tecnologia 

avançada ou inovação tecnológica. 

No entanto, apesar dos vultosos investimentos em tecnologias avançadas e de seu 

amplo uso, verificam-se ganhos insuficientes. Multiplicam-se os relatos de decepção e mesmo 

fracasso no emprego da tecnologia. Não há mesmo evidências de aumento da produtividade 

ou de lucros, ou de outros grandes beneficios com o uso da tecnologia de informação.411 

411 DA VENPORT, Reengenharia de Processos. p. 48-5. 
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Analisando este quadro Morton aponta as algumas dos principais fatores que afetam 

os resultados esperados com a utilização da tecnologia :412 

• os beneficios esperados não são visíveis de imediato, dado o intervalo de tempo entre a 

implantação e os efeitos ( há casos em que não há sequer dados sobre estes beneficios, 

como por exemplo, o aumento da satisfação dos clientes)~ 

• os beneficios gerados são mais aproveitados pelo cliente via redução de preços e melhoria 

de qualidade de produtos e serviços, como é o caso da tecnologia usada para garantir a 

sobrevivência, enfrentar a competição. 

• o constante aumento dos requisitos por parte do cliente~ 

• a aplicação da tecnologia em áreas de baixo retorno~ 

• a utilização da tecnologia sem que ocorra uma redefinição prévia das práticas existentes.413 

412 

Em particular, sobre este último aspecto, Zuboff considera que : 

"Se os sistemas avançados de computadores forem projetados de maneira a 

simplesmente reproduzir todas as características passadas do trabalho 

industrial (fragmentação, repetitividode, baixa escolha, pouco ou nenhum 

controle ). as organizações podem prever uma separação radical entre uma 

pequena elite gerencial cujo trabalho requer algum pensamento e a vasta 

maioria de trabalhadores cujas tarefas são mediadas pelo computador e 

altamente racionalizadas". 414 

MORTON,op. cit., p. 19. 
Em especial, Morton destaca que, nos casos em que os sistemas de tecnologia de informação são 

projetados de forma a se enquadrarem nas práticas de trabalho já existentes, visando a obtenção de ganhos 
pela substituição pura e simples de mão-de-obra humana por máquinas, acaba por não ocorrer redução de 
custo, mas sim um deslocamento, na medida em que o custo das pessoas removidas é substituído pelo custo 
associado à tecnologia. In : MORTON, op. cit., p. 19. 
414 ZUBOFF, Shoshana. Psychological and organizational implications oí computer mediated work. p. 

413 

25-6. Tradução livre. 
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Por outro lado, o uso generalizado da tecnologia de informação faz com que seja mais 

difícil para as organizações extrair vantagens que a diferenciem das demais, simplesmente pelo 

uso da tecnologia. A informação está cada vez mais disponível, com acesso praticamente 

irrestrito. É necessária cada vez mais integração com o negócio e criatividade, usando a 

informação de forma inteligente. 

As organizações se vêem então diante do desafio crescente de reconhecer as 

oportunidades latentes da tecnologia de informação , de capitalizar a tecnologia para mudar, 

aperfeiçoar processos empresariais, reconhecendo, porém, os demais componentes envolvidos 

no contexto de concepção e implementação, que atuam como alavancadores ou limitadores 

dos resultados desejados. 

Para McGee e Prusack, 

"0 sucesso estratégico depende da descoberta de aplicações que não sejam 

óbvias, o que exige algum senso daquilo que é tecnologicamente possível. Mais 

importante ainda, é necessário também um estudo profundo da estratégia, 

examinada sob uma ótica centrada na informação". 415 

McKersie e Walton destacam que a implementação efetiva da tecnologia de 

informação é, principalmente, uma tarefa de gerência da mudança que ocorre nas 

organizações. Desta forma, está relacionada com aspectos como recursos humanos, estrutura 

e gerência, por exemplo. Vários casos de utilização da tecnologia em organizações sustentam 

esta conclusão.416 

415 McGEE & PRUSACK, op. cit., p. XVIII. Segundo McGee e Prusack, "não é a tecnologia, mas o seu 
uso, que cria o valor adicional. O valor da tecnologia de informação depende da informação e do papel 
desempenhado por ela nas organizações". p. 4. 
416 McKERSIE, Robert & W AL TON, Richard E. Organizational change. In: MORTON, op. cit., p. 
249. 
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Em particular, merece especial destaque um trabalho de pesqUIsa realizado por 

Womack, Jones e Roos, onde é relatada em detalhes a evolução da indústria automobilística, 

com foco na organização do trabalho e na utilização de tecnologia.417 

Como um de seus resultados, a pesquisa concluiu que fábricas com alto nível de 

utilização de tecnologia, mas que não estavam apropriadamente organizadas ( ou seja, 

seguiam modelos tradicionais de organização ), tiveram que acrescentar mais trabalhadores 

para manter as máquinas em funcionamento, tendo em vista as constantes paradas da 

complexa maquinaria, que reduziam o tempo total de produção. 

Da observação do emprego de tecnologia avançada ( no caso, os robôs ) em outras 

fábricas, o estudo concluiu que a reorganização ( em um esquema que denomina lean 

production ) deve preceder o processo de automação intensiva. 

A automação e a manufaturabilidade, no caso, são importantes para atingir os níveis 

desejados de performance, mas o que realmente fornece o ganho completo é a gerência do 

processo, composta de duas características organizacionais chaves : 

• transferência do maior número de tarefas e responsabilidades para aqueles trabalhadores que 

realmente adicionam valor à produção ( tomando-os aptos a se comunicarem e a coordenarem 

suas atividades ), associada a um sistema de determinação rápida de erros; 

• organização do trabalho em times de produção, compartilhando informação amplamente, de 

forma que cada membro dos grupos possa responder aos problemas e compreender o 

funcionamento global da produção. 

417 WOMACK. JONES & ROOS, op. cit., passim. 
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Os trabalhadores nestas condições têm de desenvolver diversas habilidades de forma a 

ocorrer uma alternância de papéis no grupo e para realizar tarefas como pequenos reparos e 

verificação de qualidade. Além disso, devem ser estimulados a pensar ativamente, e mesmo 

pro ativamente, de forma a descobrir soluções mesmo antes que os problemas ocorram. O 

conflito não é temido, mas enfrentado logo de início, adotando-se então a decisão final do 

grupo. 

O estudo revela também que os trabalhadores respondem somente quando há um 

sentido de obrigação recíproca, onde a gerência valoriza o trabalhador qualificado, demonstra 

que fará sacrificios para mantê-lo, delegando responsabilidades ao grupo. Para Womack, 

Jones e Roos, 

"somente mudar o organograma para mostrar a divisão em times e introduzir 

círculos de qualidade de forma a melhorar o processo de produção, 

provavelmente não fará qualquer diferença". 418 

McKersie e Walton, analisando este e outros trabalhos, concluem que nem sempre é 

necessário utilizar intensivamente a tecnologia, uma vez que podem ser obtidos bons 

resultados com a sua aplicação moderada, desde que associada ( ou melhor, precedida) dos 

arranjos organizacionais apropriados. A tecnologia avançada requer que estes arranjos sejam 

cuidadosos e feitos sob medida para cada organização.419 

Além disso, as diferentes tecnologias têm impactos diferentes, e que variam conforme 

as características específicas de cada organização, como por exemplo, a existência prévia de 

familiaridade, de experiência associada à tecnologia. 

418 

419 
WOMACK, JONES e ROOS, op. cit., p. 94-99. Tradução livre. 
McKERSIE & W AL TON, op. cit., p. 250. 
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Em particular, as tecnologias novas para uma empresa requerem abordagens bem 

diferentes daquelas que lhe são familiares. É necessário levar em conta que a organização 

precisa assimilar a tecnologia. Sua capacidade para tal depende da familiaridade e da 

experiência anteriores no seu uso. 

Por exemplo, quando se tratar de uma inovação tecnológica, será necessário enfrentar 

a tensão gerada pela mudança associada e desenvolver as qualificações adequadas para o uso, 

seja por parte dos profissionais especializados, seja pelos usuários. 420 

Morton aponta algumas características das implementações bem sucedidas, 

determinadas a partir de estudos realizados pelo MIT. A primeira delas é uma visão clara da 

missão da organização. Além disso, um alinhamento entre a tecnologia, a estratégia 

corporativa e as dimensões organizacionais ( gerência, estrutura e, particularmente, recursos 

humanos) é também importante.421 

No que diz respeito aos recursos humanos, Osterman considera que 

"a melhor evidência atual é que o uso efetivo das tecnologias de informação 

implica que os empregados exibam considerável flexibilidade no desempenho 

de suas atividades e que o conhecimento e a compreensão do processo de 

produção sejam amplamente definidos". 422 

420 McFarlan, McKenney e Pyburn apontam quatro estágios no processo de assimilação da tecnologia : 
identificação e investimento inicial ( quando a empresa procura conhecer a tecnologia, visualizando seus usos 
potenciais ), experimentação e aprendizado ( envolvendo o treinamento), controle e transferência ampla. In : 
Mc FARLAN, McKENNEY & PYBURN, The information archipe1ago : plotting a course. p. 148. 
421 MORTON, op. cit., p. 21. Em trabalho posterior, DeLisi destaca especialmente a importância da 
cultura organizacional. In : DEUSI, op. cit., p.83-93. 
422 OSTERMAN, op. cit., p. 226-40. Tradução livre. 
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No entanto, Davenport destaca que, apesar do progresso dos sistemas de tecnologia 

de informação, estes são usados, ainda hoje, de forma predominante para planejamento e 

controle subestimando o enfoque centrado no ser humano: "( ... ) ferramentas valiosas são 

ainda somente ferramentas. Novas tecnologias, não importa quão avançadas sejam, não 

mudam comportamentos sem interação humana". 423 

Diante deste quadro W alton considera que : 

"os sistemas de tecnologia de informação usualmente ficam aquém de seu potencial e 

a falta invariavelmente reside na falha de se entender e administrar as mútuas 

influências da tecnologia e da organização através do amplo processo de 

implementação ". 424 

Para conduzir o que denomina "amplo processo de implementação", Walton propõe 

um modelo em que é considerada como uma premissa fundamental a integração dos aspectos 

técnicos dos sistemas com os aspectos sociais das organizações. 

Neste caso, são considerados ingredientes chave para a implementação, e que devem, 

portanto, ser desenvolvidos: 

• alinhament0425 entre as estratégias tecnológicas, organizacionais e de negócio; 

• aceitação pelo usuário, fortemente comprometido; 

423 DA VENPORT, Saving IT's sou! : human centered information management. p. 120-7. Tradução 
livre. 
424 WALTON, op. cito prefácio. Por amplo processo de implementação, entende-se o "conjunto de 
atividades e de condições, desde algumas que ocorrem mesmo antes do desenvolvimento de um sistema 
garticular de tecnologia. até outras que modificam o sistema após o mesmo ter sido posto em prática". 

25 O conceito de alinhamento é melhor definido em trabalho posterior de Walton, onde é utilizado para 
se "referir à idéia de que os requisitos de um sistema particular de tecnologia de informação - relativos a certos 
níveis de motivação, tipos e quantidade de conhecimento e qualificação, e ainda de comunicação e coordenação 
são equiparados às capacidades da organização". Inversamente, alinhamento também significa que os 
requisitos da organização - por exemplo, decisões descentralizadas, aprendizado contínuo, tarefas desafiantes 
ou carreiras atraentes - são contemplados pelo projeto do sistema de tecnologia de informação. In: McKersie, 
& W AL TON, op. cit., p. 248. 
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• domínio ( conhecimento e comando ) pelo usuário, onde o sistema e o objetivo a que serve 

são dominados pelos usuários, num processo de aprendizado contínuo que, idealmente, 

influencia a evolução contínua do sistema. 

o modelo divide o processo de implementação em três fases. Na pnmelra, 

estabelecem-se os objetivos de negócio, os ideais da organização e as prioridades de 

tecnologia de informação alinhadas no nível estratégico. 

A segunda fase, corresponde ao projeto da tecnologia, onde se buscam padrões de 

comportamento e a competência específica, dos quais dependem a configuração de tecnologia 

concebida. Na terceira e última fase, o sistema de tecnologia de informação é instalado, para 

posterior utilização. 

Cabe ressaltar que, o alinhamento é também necessário, dada a rigidez da tecnologia 

( já apontada anteriormente ), ou seja, a dificuldade de implementar modificações após a sua 

implementação. Além disso, é desejável que haja uma compatibilidade com outras tecnologias 

que a organização porventura já utilize. 

A estrutura resumida da teoria e prática, associadas à implementação eficaz da 

tecnologia de informação, conforme proposta por Walton, é apresentada no quadro 7.426 

426 WALTON,op. cit., p. 198. O quadro foi adaptado. 
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No que diz respeito mais especificamente à fase de projeto, cada configuração de 

tecnologia depende de algum padrão de comportamento e competência por parte dos 

usuários. O tratamento inadequado destes fatores e também dos efeitos da tecnologia, sobre 

os recursos humanos principalmente, podem frustrar a implementação. A atividade de 

projeto, deve assim, reconhecer a natureza técnico-social do problema tratado. 

Para Walton, são considerados, quando do projeto, os atributos primários da 

tecnologia ( interdependências, incertezas, etc ), procurando níveis de concordância com a 

lógica de negócios ( requisitos de desempenho considerados prioritários no suporte ao 

negócio esperado do sistema de tecnologia de informação), metas e restrições sociais 

( valores organizacionais, mercado de trabalho, acordos sindicais, etc ). 

Comparam-se então as capacidades existentes com as necessidades, à luz da visão 

estratégica ( envolvendo competências de utilização e coordenação, por exemplo ), buscando 

sempre o comprometimento, a competência e a motivação. 
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--------------------------------------------------------------------------

quadro 7 
estrutura resumida da implementação de tecnologia de informação 

algumas ações a1avancadoras 
criaçio do allnhamento 

desenvolver e disseminar a visão de 
alinhamento das estratégias de negócio, 
tecnologia e organização ( fase um ) 

I 
integrar organização e tecnologia no projeto 
do sistema ( fase dois) 

I 
verificar os efeitos do sistema em relação à 
visão ( fase J ) 

criar comprometimento I suporte I 
aceitação 

desenvolver o comprometimento pela divisão 
de responsabilidades, poder, informação e 
ganhos econômicos ( fase um ) 

I 
projetar o sistema para motivar os usuários, 
por exemplo, pelo uso de suas capacidades 
(fase dois) 

I 
reforçar a aceitação pelos usuários, por 
exemplo, pelo envolvimento no planejamento 
e avaliação 
(faseJ) 

desenvolver competência I dominio 

aumentar a competência para a tecnologia, por 
exemplo, institucionalizando o aprendizado 
(fase um ) 

I 
projetar o sistema para favorecer o 
aprendizado, por exemplo, dando retorno aos 
usuários ( fase dois ) 

I 
administrar a introdução da tecnologia para 
promover domínio, por exemplo, pela 
experimentação pelos usuários ( fase três ) 

ingredientes-chave 

alinhamento estratégico ( fase um ) para o 
alinhamento operacional ( fase três ) 

comprometimento do empregado ( fase um ) 
para o domínio pelo usuário ( fase três ) 

competência geral ( fase um ) para o comando 
do sistema pelo usuário ( fase três ) 

resultados da implementação 

resultados positivos em termos econômicos e 
sobre o pessoal 

Feito isto, procede-se ao projeto dos atributos secundários da tecnologia - dos meios 

de acesso, características de monitoração, controles - e define-se o novo modelo 

organizacional, em termos de estrutura, cargos, sistemas de recompensa, seleção de recursos, 

treinamento, relações de autoridade, entre outros aspectos. Estes são também avaliados em 

termos de competência e motivação, como critérios principais.427 

427 WALTON,op. cit., p. 111-115. A tenninologia de atributos primários e secundários da tecnologia é 
própria de Walton e guarda semelhança com o que foi apresentado anteriormente neste trabalho. 
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As pessoas afetadas, nos diversos níveis hierárquicos, são envolvidas, participando, 

influenciando a tomada de decisão e a escolha de alternativas. Esta participação melhora a 

qualidade do projeto, gera o apoio e o domínio necessários por parte dos usuários e aumenta a 

credibilidade e a legitimidade do processo.428 

Além disso, a participação é fundamental, pois como destacam Scarbrough e Corbett, 

"o projeto de qualquer sistema técnico que envolve seres humanos como partes operantes leva 

a uma reestruturação parcial das regras sociais e relacionamentos". 429 

McKersie e Walton propõem um papel para cada um dos envolvidos nos diversos 

níveis gerenciais, que apresentamos a seguir, de forma resumida :430 

• gerência superior: fornece a visão clara da organização desejada e delineia os passos para a 

realização desta visão, liderando o processo; 

• gerência intermediária : talvez a mais sacrificada com a adoção da tecnologia de informação, 

visto que frequentemente se reduz o número de postos neste nível. Tem participação chave no 

desenvolvimento do processo, devendo ter compreensão sobre o papel e a utilização da 

tecnologia e contribuir para a construção de um clima favorável à adoção da mesma. 

• usuário : o comprometimento e a confiança dos usuários são elementos fundamentais para o 

sucesso. Para conseguí-Ios, deve-se envolver os usuários tão cedo quanto possível, o que 

facilitará o processo de absorção de conhecimentos, a formação, preparação e adaptação 

destes usuárioS.431 

428 

429 

430 

WALTON,op. cit., p. 204. 
SCARBROUGH & CORBETT, op. cit., p.96. Tradução livre. 
McKERSIE & WALTON, op. cit., p. 262-5. 

431 WALTON,op. cit., p. 198. Walton sugere o desenvolvimento do comprometimento pela divisão das 
responsabilidades, poder, informação e ganhos econômicos. 
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• sindicatos: como representantes dos trabalhadores, devem participar também. Envolve a 

negociação antecipada dos objetivos e métodos de trabalho e das opções relacionadas com a 

organização do trabalho. Os trabalhadores são, desta forma, informados de um projeto 

enquanto ainda há margem de manobra no que diz respeito às opções reais, não só no que se 

refere às implicações sociais ( contratação de pessoal, níveis de aptidões, remuneração e 

condições de trabalho ), mas também no que se refere aos aspectos técnicos do projeto. 

Para o desenvolvimento dos aspectos organizacionais, quando do processo global de 

implementação, Walton identifica então três possíveis opções a serem adotadas pelos 

planejadores deste processo :432 

• desenvolvimento antecipado da organização, com alinhamento inicial da estratégia global 

com a de tecnologia. Esta estratégia é desejável e, muitas vezes, possível. A criação das 

condições do contexto organizacional é feita antecipadamente, por exemplo, através do 

comprometimento dos empregados e da institucionalização do aprendizado contínuo. 

• desenvolvimento simultâneo, onde as condições organizacionais são desenvolvidas em 

conjunto com a tecnologia. É a estratégia defendida na literatura acadêmica que trata do 

assunto. 

• adaptação após o fato, ou desenvolvimento reativo-adaptativo. É a prática que ainda 

prevalece. 

432 WALTON,op. cit., p. 199-251. 
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A visão de mudança dirigida somente pela tecnologia, como mera consequência de sua 

implementação ( de natureza determinística) é a versão extrema desta última opção. Para 

Walton, basear-se na tecnologia para automaticamente produzir a resposta organizacional 

apropriada, geralmente conduz a um projeto tecnológico pobre e a respostas organizacionais 

não desejadas.433 

Tratando também da implementação da tecnologia, e enfatizando o seu projeto, Roy 

propõe uma abordagem que denomina "enriquecimento", que consiste, fundamentalmente, em 

alargar o âmbito e os objetivos do projeto, de modo a que se vá além dos aspectos 

puramente técnicos envolvidos. 

Para tanto, são definidos "quatro eixos de enriquecimento", em um esquema resumido 

no quadro 8 :434 

• prever o funcionamento futuro, isto é, analisar as condições de utilização do investimento em 

tecnologia; 

• analisar mais cuidadosamente os possíveis impactos sobre os trabalhadores, com destaque 

para as condições de trabalho e a qualificação necessária; 

• considerar os pontos de vista de todos os atores, isto é, reconsiderar a questão da 

organização e das relações sociais; 

• olhar mais além, de modo a colocar em perspectiva as transformações técnicas e prever a 

evolução futura. Para tanto, devem ser desenvolvidas novas técnicas, produtos e novas 

qualificações associadas aos seres humanos. 

433 WALTON,op. cit., p. 147. 
434 ROY, Olivier. A fábrica do futuro: gestão sócio-técnica do investimento. Fundação européia para 
melhoria das condições de vida e do trabalhador. Irlanda, 1992. p. 25-6. 
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quadroS 
esquema resumido dos quatro eixos de enriquecimento 

eixos de enrlqnedmento parâmetros a serem existe algnm problema poderá vir a elistir um o investimento poderá 
estudados na situação atuaI ? problema relacionado resolvê-lo? 

comofutnro 
equipamento? 

condições de • qualidade 
funcionamento • período de utilização 

do equipamento 
• flexibilidade 
• produtividade da 

mão-de-obra 
• produtividade dos 

materiais e energia 
• condições de 

manutenção 

condições de trabalho • saúde, segurança 
• ambiente ftsico 
• volume de trabalho 
• conteúdo e satisfação 

das funções 
• comunicação e 

cooperação 
• promoção e formação 

relações laborais e • estrutura e aptidões da 
organização do trabalho mão-de-obra 

• hierarquia 
• sistema de informação 
• ligações entre 

atividades 
• ligações como o 

ambiente 

evolução • desenvolvimento da 
organização 

• desenvolvimento 
tecnológico 

• desenvolvimento da 
mão-de-obra e do 
ambiente 

• desenvolvimento de 
produtos, 
matérias-primas e 
energia 

• desenvolvimento das 
relações de trabalho 

Neste contexto, Zuboff propõe uma opção consciente pela face iriformate, visando 

explorar a presença de novas informações e criar um conhecimento mais profundo e mais 

amplo dos negócios, no que denomina estratégia informatizante. 
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Desta forma, mais informações são geradas, em um processo sem fim, o que pode 

catalisar o aperfeiçoamento e a inovação da produção e do fornecimento de bens e serviços, e 

consequentemente, fortalecendo a vantagem competitiva da organização. As inovações 

organizacionais são necessárias para sustentar as inovações tecnológicas. 

Segundo Zuboff: 

"Uma estratégia informatizante requer uma visão abrangente que avalie as 

possibilidades únicas da tecnologia inteligente e que reconheça a necessidade 

de utilizar a organização para liberar esses oportunidades. Significa forjar 

uma lógica de utilização da tecnologia baseada nessa visão. (... ) A 

organização informatizada se move numa outra direção. Ela se baseia nas 

capacidades humanas de ensinar e aprender, em críticas e idéias". 435 

Do que foi exposto até aqui, pode-se notar que as políticas de recursos humanos têm 

um papel importante, e mesmo critico, na implementação, dando suporte e facilitando a 

integração da tecnologia com a organização e o desenvolvimento dos requisitos chave de 

competência, motivação, e ainda assegurando a coordenação adequada. 

Nesta perspectiva, a tecnologia aparece então como ferramenta nas mãos de 

operadores preparados. O diferencial humano é a inteligência, a criatividade, a emoção, a 

intuição, inapropriáveis e de dificil reprodução. 

435 
ZUBOFF, Shoshana. Automatizar/ informatizar: as duas faces da tecnologia inteligente. p. 91. 

Tradução livre. 
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Em função disto, deverão ser determinadas as qualificações necessárias, baseadas na 

evolução prevista das funções, subsidiando o estudo de novas estruturas de cargos, planos de 

recrutamento de mão-de-obra e de desenvolvimento e formação de recursos humanos. 436 

Para Castro, 

"a maior qualificação é vital para viabilizar os ganhos de produtividade e de 

qualidade implícitos nas tecnologias, ampliando - tanto para as empresas 

quanto para os trabalhadores - os benefícios da introdução da automação 

microeletrônica. Esta qualificação depende também da capacidade que o 

trabalhador tem de ser treinado, que por sua vez, é função do seu nivel de 

escolarização. 437 

A qualificação, o treinamento e o desenvolvimento dos recursos humanos são, 

juntamente com os mecanismos de incentivo, os aspectos de maior importância. Osterman, 

destaca, em particular, a importância da educação e do treinamento, que requerem um 

esforço contínuo e sustentado de um tipo não visto antes nas organizações. 438 

o ajuste de aptidões, deve se iniciar, de preferência, já na fase de concepção. O 

treinamento e desenvolvimento dos recursos humanos deverá ser dirigido não somente para os 

aspectos puramente técnicos mas também para as novas habilidades requeridas. Novos 

comportamentos devem ser estimulados. 

A capacidade de aprender novas práticas, e de desaprender outras mais antigas deve 

ser permanentemente desenvolvida. 

436 ° desenvolvimento de novas qualificações, através do treinamento, por exemplo, exige um maior 
dispêndio de recursos, além daqueles associados à própria tecnologia, podendo então se transformar em um 
fator limitador da implementação. 
437 CASTRO,op. cit., p.228. De um modo geral, múltiplas habilidades, dinamismo e flexibilidade são 
alpunas das características desejáveis. 
43 OSTERMAN, op. cit., p. 221. 
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No que tange aos sistemas de incentivo e recompensa, como se trata de uma mudança 

de caráter complexo, tais sistemas devem ser projetados de forma a estimular o 

comprometimento e não a simples aceitação dos recursos humanos envolvidos. Os sistemas de 

recompensa e de avaliação de desempenho tambem devem ser tais que permitam a atração e 

manutenção da mão-de-obra qualificada. 

A admissão dos recursos necessários e seu desenvolvimento não são, todavia, 

suficientes, devendo existir uma preocupação constante com a motivação, principalmente nas 

etapas iniciais, onde são maiores a tensão e a ansiedade dos envolvidos. 

É importante destacar que esta abordagem pode ser particularmente útil no Brasil, 

onde pesquisas realizadas junto ao setor automobilístico mostram a baixa contribuição 

intelectual dos trabalhadores no processo de produção, em uma cultura organizacional onde 

prevalece o autoritarismo, com a valorização da hierarquia e não do conhecimento e da 

experiência.439 

A divisão do trabalho baseada em hierarquia rígida e a falta de qualificação do 

trabalhador que opera a interface diminuem a capacidade de agregar valor à informação. Em 

uma estratégia informatizante, conforme a proposta por Zuboff, a informação permeia todas 

as atitudes. 

439 CASTRO,op. cit., p.2Il. 
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Os usuários são encorajados a compartilhar informação, a levantar questões, a gerar 

hipóteses, devendo aprender a usar a informação, coletá-la, analisá-la e sintetizá-la para tomar 

decisões. A própria organização se toma um ambiente de aprendizado. O trabalho se 

tranforma em um processo de investigação, de reflexão, de exploração de hipótestes, teste e 

comunicação.44O 

Segundo Scarbrough e Corbett, 

lia ênfase na autoridade e no controle é contrária à geração de conhecimento e 

comprometimento. Aste último só pode emergir onde grupos de indivíduos 

possam livremente se comunicar, relacionar-se e agir sobre o conhecimento 

que eles desenvolvem ".441 

Se, por outro lado, permanecem as condições Tayloristas, reforça-se a autoridade 

central que define os objetivos da máquina, aumenta o controle exercido pela tecnologia de 

informação, diminui a liberdade, a interação, a compreensão e a contribuição humanas. 

Valoriza-se uma elite administrativa que detém o conhecimento e a qualificação necessária. 

Neste cenário, "a força de trabalho remanescente tende a se tomar um acessório ao sistema da 

máquina, com pouca ou nenhuma compreensão critica do seu funcionamento".442 

Neste ponto, cabe ressaltar que os modelos apresentados anteriormente, baseados na 

necessidade de alinhamento, não são totalmente originais. Thompson, por exemplo, ao tratar 

da dinâmica das organizações, já apresentava o conceito de coalinhamento como a "função 

administrativa básica". Em sua visão, a sobrevivência da organização depende de um 

coalinhamento adequado da tecnologia e do ambiente operacional com um domínio viável, e 

de planejamento e estrutura adequados a este domínio. 

440 

441 
442 

ZUBOFF, Automatizar/informatizar: as duas faces da tecnologia inteligente. p. 84. 
SCARBROUGH & CORBETT, op. cit., p. 132. Tradução livre. 
ZUBOFF, Automatizar/informatizar: as duas faces da tecnologia inteligente. p. 87. 
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Para Thompson, os diversos elementos envolvidos têm uma dinâmica própriª, cada 

qual se comportando dentro de sua categoria, influenciados por forças externas à 

organização, por padrões e fluxos de ação institucionalizados e que fogem ao seu controle. 

Diante disto, a sobrevivência da organização exige uma ação de natureza adaptativa e 

também diretiva nas áreas em que tem liberdade. 

Uma vez que cada um dos fluxos necessários de ação institucional tem sua própria 

velocidade, a questão de oportunidade da ação da organização é da maior importância : 

" A medida em que os ambientes se alteram, o processo administrativo precisa 

preocupar-se não só com o objeto de seu trabalho, mas como e com que 

velocidade modificar o planejamento, a estrutura ou a tecnologia da 

organização". 

Sendo assim, a organização precisa se adaptar a fluxos variáveis, móveis, com que se 

relaciona, num vínculo às vezes de dificil compreensão. A sobrevivência dependerá de se 

encontrar as variáveis estratégicas ou seja, aquelas que estão disponíveis à organização e que 

podem ser manipuladas de tal forma que a interação com outros elementos resulte em um 

"coalinhamento móvel". 443 

443 THOMPSON,op. cit., p. 176-7. 
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Tendo em vista a posição de Thompson e o que foi exposto até aqui neste nosso 

trabalho, destaca-se então a necessidade de uma harmonia entre diferentes elementos 

organizacionais, que leve em conta as características específicas de cada elemento e 

principalmente a sua dinâmica, na busca do alcance dos resultados desejados pela organização. 
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CAPÍTULO 9 
MÁQUINAS COMO ORGANIZAÇÕES 

'~s redes de computadores derivam mais de forças que dirigem a sociedade do que da evolução da 
própria tecnologia" 

( Peter DeLisi ) 

9.1 As previsões e as pesquisas existentes 

Ao cunharem o termo tecnologia de informação, em 1958, Leavitt e Whisler, a 

consideraram como uma tecnologia nova, uma vez que não tinha sido intensamente utilizada 

até o fim da Segunda Guerra Mundial e se diferenciava de pelo menos duas outras tecnologias 

anteriores : a Administração Científica e a gerência participativa. 

A tecnologia de informação nasce a partir de contribuições derivadas de 

desenvolvimentos em áreas diversas como a engenharia, a cibernética e a teoria da informação, 

diretamente ligadas a problemas de processamento de informação e, em particular, de 

desenvolvimento de técnicas de conceitualização e medida de informação. 

A estas áreas, se associam contribuições da economia, como a teoria dos jogos, da 

pesquisa operacional e da psicologia social. Esta última contribui com estudos sobre a 

comunicação em grupos e sobre o processo humano de pensamento e resolução de problemas. 

Tais desenvolvimentos têm em comum o interesse pela manipulação sistemática de 

informação por indivíduos, grupos e máquinas, tendo como principal razão para o seu uso a 

pressão para a reorganização, a fim de lidar com um mundo mais complicado, mais rápido, 

que obriga a improvisações e ajustes nas formas de organização existentes até então. 
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A partir da utilização da tecnologia, concentrada principalmente na área de gerência, e 

de alguns de seus efeitos observados já então, Leavitt e Whisler fazem uma série de previsões, 

vislumbrando o contexto da gerência das organizações na década de 80, ou seja, três décadas 

mais tarde. 

Para Leavitt e Whisler, o trabalho se tomaria mais programado, ou seja, coberto por 

um conjunto de regras operacionais que governariam as decisões do dia a dia, principalmente 

nos níveis intermediários de gerência e naqueles não gerenciais. Estes últimos seriam os mais 

programados, uma vez que suas tarefas seriam de mais Iacil descrição. 

Desta forma, a programação de atividades se aceleraria, influenciada por três fatores 

pnnclprus: 

• facilidade de aplicação às atividades mais ligadas à produção, uma vez que estas seriam mais 

fáceis de descrever e medir; 

• pressões econômicas, que tomariam mais críticas as atividades que eXIgem decisões 

associadas a grande quantidade de recursos financeiros; 

• aceitabilidade da programação pelo indivíduo. Destacando-se que, dependendo da atividade 

por ele desempenhada, a programação poderia tanto ajudá-lo como prejudicá-lo. 

Com as facilidades introduzidas para a organização e processamento de informação, 

reduzem-se os problemas de controle, coordenação e comunicação. Com isto, previa-se uma 

recentralização, na medida em que as dificuldades que levavam à descentralização seriam 

superadas. A velocidade e a flexibilidade se tomariam então possíveis, mesmo em 

organizações grandes. 
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Neste contexto, os gerentes ficariam menos dependentes dos seus subordinados. Sua 

necessidade de controlar ( de origem Taylorista ) contrabalançaria as tendências por mais 

participação, e consequentemente mais descentralização, o que, por sua vez, serviria de 

estímulo à adoção da tecnologia de informação. Além disso, encorajaria o uso da tecnologia, a 

possibilidade de redução do número de pessoas necessárias para a execução das tarefas. 

A tomada de decisão, que até então dependia bastante do julgamento individual, 

poderia, com a tecnologia de informação, lançar mão de modelos matemáticos e estatísticos, 

criados por técnicos ( de stafl) com pouca experiência de organização, posição na hierarquia 

pouco clara e com pouca ou nenhuma qualificação para relações humanas. 

Previa-se que a maior rotinização e perda de autonomia provocaria resistência dos 

operadores e também da gerência intermediária, uma vez que estes grupos perderiam status e 

mesmo os seus postos de trabalho. 

Tal situação acabaria por provocar problemas sociais e psicológicos: no ambiente mais 

programado, menos produtividade é exigida, a execução das rotinas programadas não requer 

muito entusiasmo, o que afeta o moral, a satisfação do trabalhador e suas aspirações pessoais. 
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Leavitt e Whisler concluem suas previsões afirmando que 

"Talvez o maior passo que os gerentes necessitam realizar seja interno, de natureza 

psicológica. Tendo em vista que a tecnologia de informação desafiará muitas das 

práticas e doutrinas estabelecidas há muito, necessitaremos de repensar algumas de 

nossas atitudes e valores que tomávamos como certos. Em particular, nós poderemos 

ter de reavaliar nossas noções tradicionais sobre o valor dos indivíduos em oposição 

à organização, e também os direitos de mobilidade de homens jovens ao fazê-lo. Este 

tipo de questionamento pode ser dolorosamente difícil, mas será crescentemente 

necessário".444 

Quase trinta anos depois , na década de 80, alvo das previsões anteriores, Zuboff 

desenvolve uma pesquisa extensa e profunda sobre o impacto da tecnologia de informação nas 

organizações. Os resultados desta pesquisa, e de algumas outras, foram apresentados neste 

trabalho.445 

A comparação entre o previsto por Leavitt e Whisler e o efetivamente observado pelas 

pesquisas mais atuais, permite observar um percentual de acerto considerável destas previsões. 

Tal fato nos coloca diante de uma primeira questão : a tecnologia de informação 

evoluiu drasticamente, e continua evoluindo, até chegar ao estágio em que hoje se encontra, 

que, não é arriscado afirmar, difere em muito daquele existente há quase quatro décadas. 

Por outro lado, esta evolução rápida e contínua, revelam os pesquisadores, introduz 

uma tal dinâmica, um grau de variação, que dificulta a compreensão dos efeitos da tecnologia 

sobre a organização. 

444 

445 
LEAVITT & wmSLER, op. cit., passim. Tradução livre. 
ZUBOFF, In the age ofthe smart machine : the future ofwork and power. passim. 

269 



Mesmo se considerarmos a pesquisa de Zuboff, da qual já se passaram 

aproximadamente dez anos, nota-se uma grande distância entre a realidade estudada e aquela 

hoje existente ( quer sob o ponto de vista específico da organização, quer da tecnologia de 

informação ). 

À época, por exemplo, a característica de comunicação e capacidade de integração, de 

gerência de interdependências, não era tão expressiva como atualmente. O computador 

pessoal e as redes, como a INTERNET, mal tinham surgido. Desde então estas áreas, bem 

como aquelas ligadas à "inteligência artificial" e à interface homem-máquina (para citar 

algumas das principais), sofreram um grande avanço. 

Hoje nos deparamos com uma tecnologia de uso geral, mais flexível, complexa, e que, 

como aponta Walton, pode provocar qualquer efeito, ou o seu oposto.446 

A rapidez de sua evolução dificulta a compreensão até dentre os especialistas, 

provocando o surgimento de novas áreas de especialização no contexto da tecnologia ( como 

a programação visual, usada no projeto de complexas interfaces homem-máquina ). 

Mais recentemente, Robbins identifica o que denomina de "turbulência na área de 

tecnologia de informação", que pode ser compreendida sob quatro perspectivas: 

• tecnológicª, dada a sua constante evolução, à mudança radical observada nos últimos anos, 

obrigando a adoção de estratégias flexíveis, adaptativas, pela organização~ 

• históricª, dada a promessa de alteração de paradigma associada às novas tecnologias ( como 

a INTERNET ), mas que esbarra na resistência à mudança por parte do ser humano; 

446 No que, conforme já vimos, Walton denomina dupla potencialidade da tecnologia. In : W AL TON, op. 
eit., p. 14. 
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• sócio-política, na medida em que, em uma sociedade baseada em informação, esta e a 

tecnologia se tomam questões de poder político; 

• sistêmica, a mais forte de todas as fontes de turbulência. A natureza sistêmica da tecnologia 

de informação obriga que se considere as particularidades de cada contexto onde se insere 

de forma a resolver os problemas associados. Isto exige novos comportamentos no dia a dia 

das organizações, enfatizando a flexibilidade, a cooperação e o compartilhamento de 

responsabilidades. 447 

Paralelamente, as organizações se tomaram mats complexas, seja pela própria 

complexidade da tecnologia, seja por uma série de fatores que contribuem para uma maior 

turbulência nos negócios ( como o aumento da competição, por exemplo ). Desta forma, a 

tarefa de organizar e administrar atinge um maior grau de dificuldade, exigindo mais estudos e 

pesquisas, de caráter multidisciplinar. 

Estes aumentos de complexidade associados à tecnologia e à organização, exigem uma 

maior dedicação e especialização nos aspectos específicos de ambas, agindo então como 

forças de natureza centrífuga, que parecem afastá-las. 

Por outro lado, a intensidade de seu relacionamento, a dependência mútua que se 

estabelece pela utilização da tecnologia de informação na organização, leva, como já vimos, à 

necessidade de alinhamento, de aproximação entre ambos, num movimento oposto, centrípeto. 

Estas tendências opostas são enfrentadas pelas análises efetuadas nas áreas de tecnologia e de 

organização, que tratam de seu relacionamento. 

447 ROBBINS, Stuart. Turbulent times for information technology. Communications of tbe ACM. voi. 
38, n. 5. May 1995, p. 15-6. 
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No entanto, nos parece que estes estudos que constatam efeitos e procuram 

explicá-los, levando a propostas de abordagem como aquelas aqui apresentadas, não são 

suficientes para fornecer um quadro estável, sistematizado, abrangente, que possa ser 

utilizado pelos envolvidos, sem que se exija destes uma especialização profunda em ambas as 

áreas, o que, vale ressaltar, seria dificil, dada a separação existente entre elas como campos de 

estudo. 448 

A atualidade das previsões de Leavitt e Whisler e do estudo de Zuboff nos leva a crer 

que existe um padrão na tecnologia de informação, que se mantém constante e que provoca 

efeitos e resultados. A identificação deste padrão ( ou padrões ) poderia criar um referencial 

estável sobre o qual se construiriam modelos de maior alcance, não tão sujeitos às mudanças 

operadas na tecnologia ( e na organização ). 

Um requisito essencial destes modelos seria a possibilidade de descrever a tecnologia, 

mesmo que não completamente, utilizando-se de um referencial teórico baseado em conceitos 

da organização social. Ou seja, tomar as organizações como um modelo para a tecnologia, e 

não o contrário, como o fez a Administração Científica. 

Atingido este objetivo, seria possível o estabelecimento de uma ligação mais clara 

entre a tecnologia e a organização, visto que ambas poderiam ser tratadas pela mesma 

perspectiva. Com isto, o projeto da tecnologia de informação, uma tarefa que "mapeia" uma 

realidade complexa, segundo exigências da tecnologia, reduzindo esta realidade às suas 

dimensões ( interface, processamento/armazenamento, comunicação e inteligência) se veria 

facilitado. 

448 Esta separação leva, por exemplo, a grandes diferenças de linguagem entre as áreas, o que contribui 
para tornar mais complexo o seu tratamento conjunto. 
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o termo "reduzir", utilizado anteriormente, procura destacar que a realidade social é 

constituída de inúmeros elementos. No entanto, sua tradução para a máquina exige que se 

preencham determinados requisitos impostos por esta máquina, para que esta se comporte 

como desejado. 

Esta conciliação entre diferentes realidades era feita no Taylorismo tomando por base 

as características da máquina. O que propomos é o inverso : utilizar as características da 

organização social como modelo para descrever e projetar as máquinas. 

Uma descrição nestes termos, se possível, atenuaria o problema causado pela 

constante evolução da tecnologia, que apresenta novas características e novos efeitos a cada 

momento. Baseado neste novo referencial, e no conhecimento sobre as organizações ( e em 

especial da Teoria das Organizações ), de natureza mais estável, poder-se-ia então prever e 

administrar melhor estes efeitos. 449 

Uma primeira tentativa de descobrir padrões é realizada neste trabalho ao tratar 

separadamente as questões de informação, anteriores às de tecnologia e organização. De fato, 

como podemos notar a tecnologia de informação tem efeitos associados à informação 

propriamente dita, que são, na verdade, como que estendidos, pela capacidade superior de 

processamento de informação que tem a tecnologia. Ao se concentrar nestes efeitos em 

particular, Leavitt e Whisler, à luz do que se conhecia sobre organização, puderam obter 

sucesso em suas previsões. 

449 Se lembrarmos que, como já foi apresentado anteriormente, o termo organização é oriundo do grego 
organom, que significa ferramenta, veremos que nossa analogia já aí encontra fundamento. 
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Por outro lado, a tecnologia de informação tem algumas características e efeitos 

comuns a outras formas de tecnologia, mais especificamente de máquinas. Este conjunto 

comum, entretanto, não é grande, tendo em vista as características diferenciadoras, o caráter 

muito particular da tecnologia de informação ( uso geral, dualidade de efeitos potenciais, 

capacidade de mudança, dentre outros já citados ). A tecnologia de informação estende as 

capacidades das tecnologias, por assim dizer, tradicionais. 

Estas diferenças são tão marcantes que, se considerarmos a classificação da teoria 

clássica de organização como "modelo de máquina", notaremos que a máquina usada como 

referência, de natureza mecânica, é radicalmente diferente das máquinas eletrônicas, dada a 

capacidade destas últimas de não somente automatizar, de substituir trabalho fisico, mas 

também de "pensar", de gerar informação, como destacou Zuboff Por consequência, o que 

se denominaria de "modelo de máquina", atualmente, não teria maiores semelhanças com o 

anterior. 
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9.2 A hipertecnologia 

A partir das conclusões que se pode tirar do que foi exposto até aqui neste trabalho, 

propomos primeiramente uma redefinição do termo tecnologia de informação, tendo em vista 

que este não é mais suficiente para descrever os elementos que compõem esta tecnologia. 450 

Dada a sua capacidade de exceder, de ir além, de estender inúmeros aspectos - como a 

informação, a tecnologia, a organização o pensamento humano, dentre outros - passaremos 

então a denominá-la hipertecnologia.451 

Para estabelecer um modelo para o seu tratamento, tomaremos por base a proposta de 

Orlikowski, a qual procuraremos estender. Desta forma, utilizaremos, em primeiro lugar, o 

esquema de conceituação da tecnologia em termos de seu escopo ( o que compreende a 

tecnologia) e do seu papel ( como a interação entre a tecnologia e a organização pode ser 

definida ).452 

Quanto ao escopo, a hipertecnologia abrange a série de máquinas eletrônicas 

( conjuntos de componentes de hardware e software ) e também os produtos do 

desenvolvimento da área de "inteligência artificial", que estendem as capacidades de 

processamento de informação, aproximando-as daquelas associadas à inteligência humana e 

em alguns casos, superando-a. 

450 Tal fato é primeiramente constatado, tendo em vista que parte importante das características, efeitos e 
resultados da tecnologia de informação, não está ligada somente à informação, como é o caso daqueles 
associados à automatização de atividades. 
451 O prefixo hiper vem do grego hypér, que significa posição superior, além, excesso. In : HOLANDA, 
Aurélio Buarque. Novo Dicionário da Lingua Portuguesa. 2.a ed., Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986. 
452 ORLIKOWSKI, op. cit, p.l. 
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Seu aspecto de maior destaque é a estrutura, ou seja, o conjunto de relações formais e 

informais entre seus diversos componentes, que desempenham tarefas específicas de uma 

forma coordenada, mantendo padrões e comportamentos estáveis.453 Este destaque é 

compatível com a posição de Orlikowski que considera a tecnologia como uma instância da 

estrutura da organização. Levy, por outro lado, destaca que "( ... ) o computador pode 

estruturar a experiência". 454 

Sendo assim, consideramos que o termo hipertecnologia pode expressar melhor as 

suas caracteristicas. Cabe ressaltar que alguns dos componentes da tecnologia hoje existentes, 

já empregam terminologia semelhante, como o hipertexto. 

Definido o escopo, resta-nos tratar do papel da tecnologia na organização. Para tanto, 

é também necessária a redefinição de certos conceitos, como apresentaremos em maior 

detalhe a seguir. 

453 Esta definição de estrutura é baseada naquela apresentada em MINTZBERG, The structuring of 
organizations, p.2. Cabe destacar que o termo estrutura merece no contexto da teoria das organizações uma 
série de definições diferentes. 
454 LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro, Editora 34, 1995. p. 15. 
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9.3 A hiperorganização 

9.3.10 conceito de hiperorganização 

De seu surgimento até os dias de hoje, pode-se notar que as máquinas eletrônicas 

( configurações de hardware e software ) evoluiram de forma a absorver mais e mais tarefas, 

dos mais variados tipos, incorporando mais e mais elementos do mundo real ( diretamente, 

como sons, vozes, gráficos e imagens, ou indiretamente, através de símbolos ), até o ponto de 

serem consideradas ferramentas de uso geral. 

Execução, concepção, decisão, comunicação, podem ser realizadas através da 

máquinas ( e da bipertecnologia ), em associação ou não com o trabalho humano, estendendo 

capacidades, rompendo restrições tradicionais de tempo e espaço. Aquela máquina, que tinha 

um caráter mais passivo, agora embute conhecimento, chegando a realizar tarefas típicas do 

cérebro humano, atuando de forma ativa. 

Foi somente com o grande desenvolvimento da bipertecnologia, que esta passou a 

apresentar uma tal capacidade que permite o desempenho de praticamente qualquer tarefa. As 

diversas características humanas, associadas à execução do trabalho, correspondem 

igualmente às da bipertecnologia : ao corpo humano se associa o hardware~ ao cérebro 

humano, se associa, por sua vez, o software (quadro 9). 
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quadro 9 
características da hipertecnologia e do ser humano associadas ao trabalho 

hipertecnologia ser humano aspecto do trabalho associado 

interface homem-máquina corpo aparência, interação 

processamento cérebro I membros atividade fisica e mental 

armazenamento memória registro de informações 

comunicação comunicação interligação, ação em grupo 

inteligência artificial inteligência ação complexa, sofisticada 

Além disso, em inúmeras tarefas a capacidade da hipertecnologia é maior, como é o 

caso, por exemplo, da interface homem-máquina. O mesmo acontece com o processamento e 

armazenamento de informação e, principalmente, com a comunicação ( que supera a 

convencional, nas suas formas escrita, oral, gestual ou visual ).455 

Levy destaca que a maior parte dos programas de computador desempenha um papel 

de "tecnologia intelectual", na medida em que "reorganizam, de uma forma ou de outra, a 

visão de mundo de seus usuários e modificam seus reflexos mentais".456 

O desenvolvimento da tecnologia permite, assim, aumentar a fidelidade da 

representação do trabalho, pela incorporação de mais e mais elementos desta realidade. A sua 

utilização na organização é tão extensa que, em alguns casos, a cada membro humano se 

associa uma máquina dita pessoal (o PC), ligada a outras máquinas, através das quais é 

realizada boa parte, ou todo o trabalho, como é o caso das organizações virtuais. 457 

455 No entanto, cabe ressaltar que esta afirmação, não é notalmente verdadeira. Como já vimos, tais 
aspectos da comunicação humana ( como os gestos e a expressão facial, por exemplo ), carregam por si só 
informações úteis. 
456 LEVY, op. cit., p.54. 
457 O termo virtual significa: suscetível de se realizar, potencial; que existe como faculdade, porém sem 
exercício ou efeito atual. In : HOLANDA. Aurélio Buarque. Novo Dicionário da Ungua Portuguesa. 2.a ed., 
Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986. 
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A terminologia "organização virtual" é utilizada atualmente para se referir às 

organizações em que o nível de mediação da tecnologia é alto, onde a maior parte do trabalho 

é realizado através das máquinas, operadas por seres humanos, mas que só interagem entre si 

através destas máquinas. 

Nestes casos, frequentemente não há locais físicos associados à organização, e como 

consequência, fronteiras bem definidas. Na medida em que estas organizações virtuais se 

interligam a outras, via redes de grande alcance, como a INTERNET, estas fronteiras se 

tomam mais tênues ainda. 

Assim o são os ditos "bancos virtuais", as "escolas virtuais" e as "lojas virtuais", onde 

não há agênciais, ou prédios, onde as transações comerciais e bancárias, e também o ensino e 

o aprendizado são feitos através de uma rede de máquinas interconectadas. 

Este caráter virtual que passa a assumir o trabalho, e a organização por consequência, 

parece evoluir para ser utilizado de forma cada vez mais extensa. Com a INTERNET, 

viabilizam-se ainda os "shopings virtuais", os "jornais virtuais", os "livros virtuais", as 

"conversas virtuais", uma "vida virtual" enfim. 

A continuar esta situação, pode-se formular uma hipótese de que caminhamos para um 

mundo virtual, "em que o virtual se confunde com o real" , onde tudo se dá em um espaço 

virtual, que se sobrepõe ao espaço real da geografia, onde se superam as limitações de tempo 

e espaço, onde a velocidade e a aceleração são uma constante.458 

458 VIR1LIO, Paul. O GLOBO, Caderno Prosa e Verso. Sábado, 3 de agosto de 19%. O autor, em 
entrevista publicada neste jornal, trata de um estado de mediação total pela tecnologia, de uma conexão geral 
via rede, criando uma "cibernética social". 
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A característica de mediação associada à tecnologia de informação pode, desta forma, 

ser classificada como "hipermediação", na medida em que a tecnologia media as tarefas de 

uma forma mais intensa, atingindo amplamente os componentes da tarefa, que não somente a 

ação propriamente dita, mas também a comunicação e a decisão. 

À nova forma de organização que surge então denominaremos biperorganização : 

Hiperorganização é a reunião de seres humanos e máquinas, constituindo um 

complexo sistema de inter-relações, de natureza aberta, realizando atividades 

padronizadas e não padronizadas, complementares ou interdependentes, mediadas em 

diferentes graus pelas máquinas e definidas de forma a permitir a ação coordenada, na 

busca de um objetivo comum. 

A principal característica diferenciadora da biperorganização é a extensão da sua 

estrutura, que se dá a partir do estabelecimento da divisão do trabalho entre seus membros, 

constituindo o que denominamos biperestrutura, ou seja, a estrutura formada por duas 

subestruturas interrelacionadas : a social ( formada pelos membros humanos) e a tecnológica ( 

formada pelo grupo de máquinas interligadas, a bipertecnologia). 

Desta forma, o estabelecimento da hierarquia, da comunicação, da gerência, dos 

esquemas de autoridade, ou seja, da estrutura formal da organização, se torna, em primeiro 

lugar, um problema de repartição de cada um dos aspectos envolvidos entre seres humanos e 

máquinas, dando origem ao que denominamos biperorganização. 
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É importante ressaltar que a hiperestrutura tem características diferentes da estrutura 

tradicional de organização social. Como já vimos, esta última se diferenciava da estrutura dos 

sistemas biológicos, como destacam Katz e Kahn, pelo fato de desaparecer quando do 

encerramento das atividades da organização.459 

No entanto, a hiperestrutura, no que diz respeito à subestrutura tecnológica, não tem 

esta característica. Cessado o funcionamento da hiperorganização, restam ainda conjuntos de 

hardware e software, onde está embutida boa parte do conhecimento e do trabalho desta 

hiperorganização, que podem mesmo ser utilizados posteriormente por outras organizações. 

Por outro lado, a hiperestrutura tem um elemento de grande importância que é a 

interatividade. Nas estruturas tradicionais ( da organização social) este elemento não tinha 

maior importância, não sendo mesmo considerado. No entanto, visto que as subestruturas 

social e tecnológica interagem através da interface homem-máquina, e que desta interação 

dependem os resultados, este elemento toma-se fundamental. 

Além disso, a hiperorganização pode não ter a participação dos elementos humanos, 

não sendo assim, necessariamente, de natureza social. 

Uma outra peculiaridade é a indefinição das fronteiras desta organização, dado o alto 

nível de integração proporcionado pela tecnologia. Esta característica, em particular, dificulta 

a definição do que seria o "ambiente externo" da organização. 

459 KATZ & KAHN, op. cit., p. 47. 
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Sobre isto, destacam BuIlen e Benneth : 

"No mundo da comunicação eletrônica, a composição de grupos de trabalho está 

exibindo importantes mudanças em relação ao observado no passado. Devido à 

flexibilidade proporcionada pela tecnologia de comunicação de todos os tipos, está 

mais difícil se identificar uma unidade organizacional formal como um grupo de 

trabalho".460 

Sendo a estrutura a principal característica, concentrar -nos-emos no problema de 

projeto ou estruturação da hiperorganização.46
\ Antes disso, porém, examinaremos em maior 

detalhe algumas das características principais das subestruturas social e tecnológica. 

460 BULLEN, Christine & BENNETI, John L. Groupware in practice. CISR WP No. 205. Sloan WP 
No. 3146-90. Center foi Information Systems Research. Sloan School of Management. Massachussets Institute 
ofTechnology. Boston, March, 1990, p.7-8. Tradução livre. 
46\ Este é apenas um dos diversos aspectos envolvidos. No entanto, conforme já destacamos, dado o 
escopo limitado deste trabalho, nos ateremos apenas a este aspecto, que julgamos essencial para a construção 
do quadro conceitual a que nos referimos anteriormente. 
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9.3.2 As subestruturas social e tecnológica 

A subestrutura social tem as características já apresentadas das organizações sociais, 

em que é possível empregar com diferentes intensidades a hipertecnologia, como elemento 

mediador, substituindo trabalho humano. Seu tratamento envolve inúmeros aspectos formais e 

informais, já descritos neste trabalho e em outros, como motivação, cultura e poder, por 

exemplo. 

Por outro lado, a subestrutura tecnológica é formada pelo conjunto de componentes de 

hardware e software, tendo uma característica material, concreta, tangível ( que pode ser 

tocada, transportada e mesmo comercializada). 

Esta subestrutura se divide em duas partes interligadas. Uma primeira projetada e 

construída pela hiperorganizaçio, cujos componentes são definidos e reunidos de acordo 

com as necessidades e requisitos específicos de cada organização. Esta subestrutura é formada 

principalmente por programas de computador ( softwares de aplicação ), desenvolvidos 

internamente ( ou adquiridos de terceiros ), que permitirão o funcionamento da configuração 

total de hardware e software, proporcionando uma funcionalidade desejada. 

Uma segunda parte é constituída pelas próprias máquinas e seus softwares básicos, 

geralmente concebidos e construídos por outros que não seus usuários diretos, e que definem 

numa primeira instância o comportamento da subestrutura tecnológica. 
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Esta parte, como já vimos, cuida de aspectos como gerência e coordenação dos 

diversos componentes da subestrutura tecnológica. Constituem-se em verdadeiras "caixas 

pretas" para os seus usuários ( visto que oriundos de um conhecimento altamente 

especializado, de dificil absorção pelas organizações em geral ). Prevalecem, na sua 

construção, critérios técnicos, onde se busca principalmente a eficiência. 

Desta forma, a subestrutura tecnológica apresenta uma divisão de tarefas entre seus 

componentes, uma especialização, tanto vertical quanto horizontal, orientada por requisitos 

funcionais da subestrutura social, mas também principalmente por requisitos de eficiência. Na 

medida em que a subestrutura cresce ( em tamanho e em quantidade de tarefas a realizar ) 

mais e mais componentes são agregados. 

Tendo em vista a busca de um objetivo comum, a ação destes componentes 

interdependentes deve ser coordenada, controlada, monitorada, surgindo então aqueles 

componentes dedicados à gerência dos demais, caracterizando-se assim uma hierarquia entre 

os componentes. As diferentes máquinas são grupadas então segundo critérios de localização 

fisica, de processo ou de propósito, por exemplo. 

Dentre os diversos componentes destacam-se aqueles responsáveis pela comunicação, 

que permitem a troca de sinais, de estímulos ( ou informações ) entre os demais componentes, 

constituindo-se em uma rede. 
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À sub estrutura tecnológica se aSSOCIam principalmente aspectos fonnais ( regras, 

controles, padrões ) não sendo, neste contexto, necessário considerar aspectos como 

motivação e satisfação no trabalho, características da subestrutura social. Se associa também 

uma certa rigidez ( que dificulta mudanças rápidas) e uma incerteza ( particularmente 

associada ao software ).462 

Algumas constatações como aquelas relacionadas à comunicação e coordenação, 

valem também para a subestrutura tecnológica. Quanto mais segmentada e de maior tamanho, 

maior a necessidade de comunicação entre as máquinas. Como estas são diferentes em 

inúmeros casos (produzidas por fabricantes diferentes, "falando" linguagens diferentes ), é 

necessário o estabelecimento prévio de uma linguagem comum de comunicação ( a que se 

denomina "protocolo de comunicação"). 

De fato, a padronização é uma constante quando se trata da comunicação entre 

computadores. Todos os aspectos deste processo têm de ser perfeitamente definidos, pois, 

como já destacado, as máquinas têm uma capacidade muito limitada de enfrentar estímulos 

não previstos, ou seja, para os quais não há programas associados. Cabe destacar que, da 

mesma forma que na subestrutura social, uma comunicação irrestrita dificulta a coordenação. 

462 A rigidez está associada à dificuldade de implementar alterações na subestrutura e também às suas 
características intrínsecas, pré-detenninadas, de díficil modificação pelo usuário ( como é o caso dos softwares 
básicos e do hardware ). 
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A distribuição de funções entre máquinas é outra característica. Da mesma forma que 

na organização social, exige-se então uma gerência destas interdependências, feita por 

programas específicos, às vezes associados também a máquinas específicas, especializadas em 

coordenação e gerência do ambiente. 

Além disso, o programa eletrônico construído geralmente por especialistas ( e não 

pelos usuários da hipertecnologia ), pode embutir ideologias, crenças e valores dos 

envolvidos, de uma forma não aparente, caracterizando assim uma face não formal da 

subestrutura tecnológica. 

Por outro lado, em que pese existir a possibilidade de adaptação, de escolha, por seus 

usuários, que "constroem o seu significado ti, verificamos que existem limitações a esta 

escolha. Sendo assim, pode-se considerar que os componentes tecnológicos, têm 

características pré-determinadas ( algumas de natureza subjetiva ) que influenciam aqueles que 

os utilizam, de uma forma que pode escapar ao seu controle. Em particular, o componente de 

software básico é um exemplo. 

Cabe ressaltar que, o caráter mediador da subestrutura tecnológica tem, por si só, 

efeitos, dentre os quais é possível destacar a dependência que surge para que se complete a 

tarefa. Com isto, dependendo do grau de mediação, a ausência ou falha desta subestrutura não 

poderá ser suprida pela subestrutura social. 
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----------

9.3.3 O projeto da hiperorganização 

o problema de estruturação da hiperorganização, da divisão de tarefas e sua 

coordenação, trata da definição de aspectos divididos em quatro grupos : 

• projeto de posições, pela especialização, formalização de comportamento através de padrões 

para o seu conteúdo e fluxo, e ainda pelo treinamento e doutrinação; 

• superestrutura, pelo grupamento das atividades em unidades maiores; 

• relações laterais ( sistemas de planejamento e controle, mecanismos de ligação ); 

• sistemas de tomada de decisão, estabelecendo-se a descentralização horizontal e vertical. 463 

Na hiperorganização, cada um dos aspectos anteriores deve levar em consideração a 

possibilidade de execução de cada tarefa elementar por cada membro humano ou tecnológico 

( a máquina eletrônica ), separados ou em conjunto, formando as duas subestruturas. 

Em cada tarefa, procura-se então atribuir a participação humana e a da máquina 

eletrônica, estabelecendo-se as fronteiras entre ambas e também o seu relacionamento 

( através, principalmente da interface homem-máquina ), à luz de suas caracteristicas 

individuais. A associação entre estes elementos se dará de forma a extrair de cada um sua 

melhor capacidade e de compensar mutuamente suas limitações, segundo critérios 

pré-estabelecidos. 

463 Esta é a definição do problema de estruturação e dos "parâmetros de projeto", apresentada por 
Mintzberg. In: MINTZBERG, The structring of organizations. p. 65-94. 
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Por exemplo, em tarefas onde ocorra tratamento de grande quantidade de informação, 

de natureza quantitativa, a máquina poderá ser utilizada sem maiores preocupações, que não 

aquelas de natureza técnica. Por outro lado, quando for exigida uma maior sofisticação no 

tratamento da informação, à máquina deverá se associar o desenvolvimento de habilidades 

específicas pelo elemento humano para tratamento e interpretação da informação produzida, 

traduzindo-a efetivamente em resultados. 464 

Para a definição de cada tarefa, pode-se lançar mão do conceito de programa de 

ação ( ou, simplesmente, programa ), apresentado por March e Simon. Este programa é 

definido como um conjunto de reações complexas e muito ordenadas, evocadas por estímulos 

internos e externos à organização, ajustadas aos objetivos desta organização, e que regem a 

maior parte do comportamento humano no seu interior. 

Em particular, March e Simon destacam que 

"0 termo programa não é aqui empregado numa conotação de rigidez absoluta. Pelo 

contrário, o conteúdo do programa pode ser adaptável a um grande número de 

características do estímulo que lhe dá origem". 465 

o conceito de programa é particularmente útil, pois pode ser associado ao que se 

denomina programa de computador (software ). Desta forma, cada tarefa pode ser constituída 

por um programa ou conjunto de programas, obedecendo a três perfis básicos : 

• programas humanos, onde as tarefas são realizadas somente por seres humanos, podendo ser 

de natureza formal ( planejada, deliberada ) ou informal ( surgindo da necessidade, de um 

estímulo inesperado ou da interação social ); 

464 No que, como vimos no Capitulo 5, Zuboff denominou de estratégia informatizante. 
465 Este conceito é empregado por March e Simon na descrição dos diversos aspectos relacionados às 
atividades de uma organização social, no contexto dos limites cognitivos da racionalidade e do planejamento e 
inovação nas organizações. In: MARCH & SIMON, op. cit., p. 199. 
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• programas eletrônicos, associados a tarefas onde não há qualquer participação humana, 

sendo de natureza formal, rigida, rica em detalhes; 

• programas mistos, onde o ser humano usa a máquina no desempenho de suas atividades. É 

uma combinação dos anteriores. As caracteristicas destes programas dependerão do grau de 

liberdade que tenham os seres humanos em modificá-los ou moldá-los conforme seus desejos. 

Os programas podem ter qualquer conteúdo, relacionado às funções que lhe cabem, 

com destaque para o controle e a coordenação ( quando contribuem para a previsibilidade do 

comportamento ). Podem, desta forma, contemplar diversos aspectos da tarefa, como a ação 

propriamente dita, a comunicação, as regras, as normas, e os padrões, por exemplo. 

O grau de detalhe com que se definirá o conteúdo do programa é função do grau de 

detalhe com que se define o próprio trabalho e também a especificação do produto associado a 

este trabalho. 

Por outro lado, quanto mais atividades tiverem que ser coordenadas, sincronizadas, 

mais a especificação do programa estabelecerá padrões e ritmos destas atividades. Desta 

forma, o grau e a espécie de arbítrio associados a cada atividade dependem, particularmente, 

da proporção em que o programa especifica meios e fins (produtos ou resultados). 
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Em particular, o grau em que a atividade humana pode ser programada, se evidencia, 

segundo March e Simon, pela contínua disseminação da automação : 

" Para substituir operadores humanos por processos automáticos, torna-se necessário 

descrever a tarefa no menor detalhe e providenciar a execução de cada uma de suas 

fases. A decomposição das tarefas em suas fases programáticas elementares é 

ilustrada, de modo espetacular, nas modernas máquinas computadores, que são 

capazes de executar programas com milhares de fases. A capacidade dos 

computadores tem sido desenvolvida de tal modo que eles enfrentam tarefas até 

recentemente consideradas relativamente complexas, envolvendo atividades de solução 

de problemas de nível bastante elevado", 466 

Tendo em vista o conceito de racionalidade limitada, não existe um melhor programa, 

ou seja, um que se ajuste totalmente às necessidades da organização, mas sim o programa 

satisfatório. O mesmo se aplica ao programa eletrônico, na medida em que, como já vimos, 

este é oriundo da absorção de conhecimentos humanos, realizada por seres humanos, em uma 

atividade complexa, onde não se consegue capturar e formalizar os inúmeros detalhes 

envolvidos. 

No entanto, apesar de ainda limitado, o programa eletrônico estende esta 

racionalidade, na medida em que tem menos limitações de processamento de informação que 

o ser humano ( principalmente no que tange à capacidade de memória ). 

466 MARCH & SIMON, op. cit., p. 202. Cabe notar que o trabalho de March e Simon foi publicado no 
mesmo ano em que Leavitt e Whisler cunharam o termo "tecnologia de informação", ou seja, em 1958. 
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Os programas eletrônicos, em especial, podem ser de dois tipos : aqueles em que foi 

embutido o conhecimento sobre as tarefas diretamente relacionadas ao trabalho da 

organização e aqueles necessários para garantir a operação da subestrutura tecnológica, 

independentemente da organização onde esteja inserida ( correspondendo ao software 

básico ). 

Na medida em que se acrescenta um novo componente tecnológico, dividem-se as 

tarefas, e estabelece-se uma interdependência entre elas. Para que o esforço coletivo seja 

harmonizado, na busca dos objetivos pré-definidos, são então definidos procedimentos de 

coordenação. 

Desta forma, a coordenação das atividade passa a ter duas "faces". Uma primeira, 

derivada da necessidade da organização maior e uma segunda específica para tratar da ligação 

entre as máquinas.467 Este segundo componente da coordenação é necessário, tendo em vista 

que os programas eletrônicos devem agir coordenadamente. Com este objetivo específico se 

constroem novos programas. 

Quanto maIor a especialização, maior a dependência mútua entre as atividades, 

exigindo uma maior coordenação. Por outro lado, quanto mais previsível a tarefa ( ou seja, 

mais repetitiva, mais padronizada ou menos sujeita às mudanças do ambiente ) menor a 

coordenação exigida. Desta forma, os programas devem, como peças intercambiáveis, 

ajustar-se perfeitamente, reduzindo-se com isto as interdependências e também o ônus da 

coordenação. 

467 A grande variedade de componentes tecnológicos, desempenhando diversas tarefas especializadas, 
separadas fisicamente e se comunicando entre si, leva ao surgimento de programas especificos ( eletrônicos ) 
para a gerência destes relacionamentos, independentemente dos programas para atender objetivos 
organizacionais. 
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Esta dependência se dá tanto entre os programas humanos, como entre os mistos e 

entre os eletrônicos. Adquire, porém, características diferentes em cada caso. Nos humanos 

pode obedecer, por exemplo, à classificação proposta por Thompson, já apresentada 

anteriormente, no Capítulo 3. Nos mistos, é principalmente regida pelo nível de mediação do 

trabalho. Já nos programas eletrônicos, é inteiramente baseada em padrões de comunicação 

entre programas e máquinas. 

Desta forma, os diferentes programas são combinados de forma a atingir um objetivo 

comum, devendo então existir entre estes uma coerência que permita a ação coordenada 

orientada aos objetivos. Esta coerência, dado o caráter formal, estrutural, da subestrutura 

tecnológica, deve se dar a nível dos programas e também entre as subestruturas.468 

Por exemplo, se é desejado um alto grau de descentralização, assim deverão sê-lo as 

subestruturas social e tecnológica. Uma subestrutura social descentralizada, se associada a 

uma subestrutura tecnológica centralizada, pode limitar ou mesmo impedir que se obtenham 

os resultados desejados com a descentralização. Por outro lado, se uma das subestruturas for 

projetada segundo princípios Tayloristas, a outra também deverá sê-lo. Em particular, pode-se 

notar uma certa tendência Taylorista imposta pela subestrutura tecnológica. 

468 GALBRAITH, op. cit., p. 5-6. Cabe ressaltar que Galbraith, tratando das organizações sociais, 
concebe o seu projeto como um processo em que, baseando-se em escolhas estratégicas relativas a domínios e 
objetivos, se procura manter a coerência de uma série de elementos : a própria estratégia, a estrutura da 
organização, a informação ( e o processo decisório ) e a integração dos individuos ( através da seleção, do 
treinamento e dos sistemas de recompensa ). Esta coerência, defendida por Galbraith, é semelhante àquela que 
destacamos ser essencial existir entre os programas e as subestruturas. Cabe ressaltar que, para Galbraith a 
previsibilidade da tarefa é uma variável básica, condicionante na escolha das formas de organização. 
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o grau de liberdade que o ser humano tem na definição destas subestruturas é 

limitado. Em particular, no que diz respeito à subestrutura tecnológica, esta liberdade pode ser 

caracterizada pelo que Orlikowski denominou "flexibilidade interpretativa", conforme 

tratamos em maior detalhe no Capítulo 4.469 

No projeto da hiperorganização, além da necessidade de coerência, deve-se 

considerar um aspecto crucial, que denominamos "compensação", e que será discutido a 

seguir. 

469 ORLIKOWSKI,op. cit., passim. 
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9.3.4 A compensação entre as subestruturas 

No projeto da hiperorganização, para que sejam obtidos os resultados desejados, é 

necessário que as duas subestruturas e os programas associados, sejam definidos de uma 

maneira em que as limitações inerentes a cada membro de uma subestrutura, sejam 

compensadas por capacidades peculiares à outra subestrutura. 

As capacidades da tecnologia de informação, ou melhor, da hipertecnologia, foram 

largamente discutidas até aqui, identificando-se os casos em que esta pode ser utilizada para 

superar as limitações humanas, conforme necessário. 

No entanto, vimos que não se associam à hipertecnologia somente capacidades, como 

se fosse esta uma tecnologia perfeita. Na verdade, observam-se uma série de limitações, que 

devem então ser compensadas pelos seres humanos ( pelo seu desenvolvimento ). Este é o 

caso, por exemplo, da necessidade de alinhamento entre a tecnologia e a organização, 

defendida por Walton e outros ( conforme exposto no Capítulo 8 ). 

Analisando em maior profundidade as características da hipertecnologia que limitam 

sua capacidade de produzir os resultados desejados, podemos agrupá-las em três categorias 

principais, que denominaremos "eixos de compensação" : mediação do trabalho. efeitos 

contrários e reprodução de complexidade. Cada uma destas categorias exigirá da 

hiperorganização, e da subestrutura social em particular, um esforço no sentido de compensar 

as limitações impostas. 
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A mediação do trabalho pela máquina tem uma série de efeitos negativos para o ser 

humano, já discutidos anteriormente. No entanto, a mediação da comunicação merece especial 

destaque. Na medida em que os seres humanos passam a depender mais e mais da máquina 

para se comunicarem, a distância fisica e o tempo não são mais fatores limitantes. Surge então 

uma nova modalidade de interação social, que pouco depende da presença fisica, do contato 

face a face. 

Em que pesem os ganhos obtidos, pesquisas observaram que também surgem 

problemas. A restrição à interação social ( pelo menos no que diz respeito àquela tradicional, 

onde os envolvidos estão presentes, podendo "se ver" ) impõe limitações ao surgimento de 

contatos informais, de relações interpessoais, que levam ao aparecimento do que se 

denominou "organização informal" ( cujo conceito é apresentado no Capítulo 1 deste 

trabalho ). 

Se considerarmos as proposições dos vários autores aqui citados anteriormente, 

destacando a fundamental importância desta face informal da organização social, as extensas 

restrições à sua formação impostas pela hipertecnologia deveriam ser compensadas de 

alguma forma.41o 

Esta compensação se observa na prática, no caso dos "escritórios virtuais", citados no 

Capítulo 7, onde o maior afastamento dos membros humanos da organização, foi compensado 

pelo estímulo ao relacionamento interpessoal e ao desenvolvimento do espírito de grupo. Para 

isto, foram reservados locais específicos na organização. 

410 Cabe ressaltar que, apesar da importância da organização informal, devem se impor alguns limites ao 
seu funcionamento, sem, no entanto, comprometê-lo. 
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Um outro exemplo, hipotético, associa-se à necessidade de mecanismos de ajuste 

mútuo na coordenação de atividades. Suponhamos a existência de um processo em que se 

substitui um procedimento tradicional de troca de informações, via documentos impressos, 

através do contato face-a-face entre dois seres humanos, por uma tecnologia como a de troca 

eletrônica de documentos ( EDI ). 

Quando a troca se dá através do contato interpessoal, "ao vivo", pode-se obter de 

imediato um reconhecimento da efetivação da comunicação ( ou seja, do recebimento dos 

documentos ). Além disso, eventuais esclarecimentos associados a dúvidas ou necessidades de 

informação complementar, ou de correção de erros, podem ser imediatamente realizados. 

Ao substituir este procedimento por um mecanismo automatizado, este deve, em 

primeiro lugar, implementar o reconhecimento da efetivação da comunicação. Além disso, 

tendo em vista a rigidez da máquina, que "só entende aquilo que lhe é previamente definido" 

em uma linguagem própria, ou seja, que só age de forma programada, devem ser introduzidos 

mecanismos para prever contingências e verificar a existência de erros nas informações a 

priori ( quando da alimentação das informações no computador ) e a posterior; ( quando do 

seu recebimento ). 

Tendo em vista o caráter formal da atividade de projeto, onde se busca, com 

frequência, soluções ótimas ( e não somente satisfatórias ), e onde predomina uma visão de 

que a tecnologia pode sozinha solucionar problemas, estes mecanismos podem ser 

implementados em tal nível de detalhe, que tomam o processo de construção mais demorado 

( pelo maior trabalho envolvido ) e, mais do que isso, tomam menos flexível o processo de 

trabalho que pretender-se-ia melhorar. 
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Uma segunda categoria que gera necessidade de compensação é o que denominamos 

de efeitos contrários. Como já foi apresentado, a hipertecnologia tem uma série de 

características intrínsecas, algumas das quais indesejáveis, e que provocam determinados 

efeitos. 

Este é o caso da incerteza associada ao software, oriunda de imperfeições na sua 

especificação e construção, dada a impossibilidade de absorver e traduzir para o software 

todos os detalhes de uma realidade complexa. Tal incerteza é frequentemente compensada 

pela exigência de exaustivos testes, que procuram verificar a adequação do comportamento do 

produto final às necessidades pré-definidas. 

Um outro aspecto é a rigidez associada à configuração de hardware e software, que se 

mostra difícil de alterar, exigindo para tanto, em alguns casos, pesados investimentos e um 

longo tempo. Vale ressaltar que esta rigidez pode mesmo comprometer a mudança 

organizacional desejada. 

Além disso, a hipertecnologia exibe uma face informal, não aparente, na medida em 

que se considerem elementos como interesses, política, poder e ideologia, que ficam 

embutidos no software ( e mesmo se reforçam através dele ). Este seria o caso, por exemplo, 

do reforço de estratégias Tayloristas através da hipertecnologia. 

A maior capacidade da hipertecnologia de tratar e disponibilizar informação e de 

facilitar a gerência das interdependências também gera efeitos que exigem compensação. Em 

primeiro lugar, são necessárias novas qualificações dos seres humanos envolvidos, para 

aproveitar a informação gerada e eliminar efeitos indesejados ( como a fadiga mental). 
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Por outro lado. ao mesmo tempo em que se expõe conhecimento, torna-se mais visível 

a organização, exigindo uma maior preocupação com a gerência da informação, 

principalmente no que diz respeito ao aspecto de segurança ( de restrição de acesso à 

informação ). Esta preocupação com a segurança, se levada a extremos ( o que não é 

incomum ). faz surgir estruturas complexas ( e caras ) para mantê-la, o que acaba por 

aumentar ainda mais a rigidez do processo de trabalho. 

Mesmo a maior interatividade possibilitada pela hipertecnologia, que permite a 

ligação estreita entre a organização e seus clientes, por exemplo, exige compensação. É o 

caso, por exemplo, das organizações que se utilizam da INTERNET para estabelecer canais 

diretos com seus clientes ( atuais e potenciais ), para coletar sugestões, ou eventuais críticas e 

para divulgar seus produtos. 

Esta maior facilidade para a comunicação pode levar a uma sobrecarga de informação. 

As sugestões e críticas, por exemplo, chegam em maior volume e devem merecer respostas 

individuais pela organização, conforme as expectativas de seus clientes. Caso estas respostas 

não aconteçam ( ou demorem demais a acontecer ) pode ocorrer insatisfação e frustração 

dentre os clientes. A menos que a organização desenvolva procedimentos para atender a esta 

maior demanda, a maior interatividade, ao invés de ser positiva ( aproximando a organização 

de seus clientes ), pode acabar por ser prejudicial. 
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Especificamente com relação à maior disponibilidade da informação, Zuboff associa 

alguns efeitos indesejados : 

• sobrecarga de informação, principalmente nos níveis mais altos. A IlUllor disponibilidade 

de informação pode também fazer com que os gerentes evitem correr riscos, relutem em tomar 

decisões com base em informação que seus superiores recebem simultaneamente. 

• supervalorização da perspectiva racional, analítica, isolada de um confronto com a 

complexidade da realidade. O processo decisório se toma, em alguns casos, uma tarefa de 

processamento de informação, a partir de regras e procedimentos embutidos. É o que 

acontece quando estão envolvidos grandes volumes que podem ser simplificados e 

racionalizados para maximizar resultados, sem depender da intervenção humana. 

• diminuição da criatividade, pela inibição da busca por mais informação, fruto da confiança 

excessiva nos modelos já existentes. Em um certo sentido, a falta de informação, o 

reconhecimento da sua disponibilidade limitada, estimula a busca por mais informação, deixa 

um espaço livre para a intuição e a criatividade. Uma excessiva organização, estruturação do 

ambiente de trabalho pela informação diminui os graus de ação/criatividade. Desta forma, o 

caráter estruturalizante, "organizador", do sistema pode inibir o julgamento, a liberdade, a 

artisticidade do desempenho.411 

411 

472 

Para Zuboff : 

" (. .. ) Neste contexto o pensamento pode ser tão formal que se descolará da realidade 

concreta, frequentemente confusa e ambígua que o gerente tem de compreender. O 

programa de computador e as suposições que ele embute ditam o tipo de entrada que é 

relevante e avaliam o seu valor. As demandas do sistema de informação definem as 

questões a colocar, os problemas a enfrentar, o significado da informação válida e 

finalmente, o próprio limite do conhecimento". 472 

ZUBOFF, New worlds of computer mediated work. p. 148. 
ZUBOFF, Psychological and organizational implications of computer mediated work. p. 6. Tradução 

livre. 
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Por fim, a maior interdependência entre os processos, aos quais se associam maiores 

custos de eventuais falhas e interrupções, gera, como já vimos, necessidade de maior atenção e 

responsabilidade e também de novas qualificações dentre os seres humanos. 

Além disso, leva também à criação de recursos de folga no âmbito da sub estrutura 

tecnológica, como a duplicação (redundância ) de componentes ( para entrada em operação 

em casos de falhas ) e a manutenção de procedimentos manuais a que se possa recorrer se 

necessário for. 

A terceira, e talvez mais importante das categorias, é a reprodução de complexidade, 

que toma mais evidente o mecanismo de compensação. Quando se observa o processo de 

substituição do trabalho humano pelas máquinas, pode-se notar que, na medida em que mais e 

mais porções deste trabalho são "automatizadas", ficam embutidas na tecnologia, mais e mais 

procedimentos, normas, regras, estruturas de autoridade e controle, de comunicação e decisão 

relacionadas ao trabalho. 

Substitui-se aSSim, não somente a ação propriamente dita, mas também outros 

aspectos, como a gerência ( principalmente aquela de caráter intermediário, que pode ser 

totalmente absorvida, ou reproduzida, pela tecnologia ). 

o que ocorre então é uma transferência de trabalho para o domínio da 

hipertecnologia, o que, se por um lado traz beneficios para a hiperorganização, 

desonerando a subestrutura social, por outro, onera a subestrutura tecnológica. 
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Esta última vai crescendo em complexidade, e de forma semelhante à social, passa a 

exigir o desenvolvimento de mecanismos para enfrentá-la, como a divisão de tarefas e a sua 

coordenação. Com isto, a subestrutura tecnológica crece e se torna mais fragmentada. 

Se tomarmos como exemplo a coordenação entre as tarefas, podemos notar que a 

maior facilidade de coordenação é compensada pelo desenvolvimento de programas 

específicos para apoio à coordenação das atividades humanas, e de outros dedicados à 

coordenação dos componentes tecnológicos. 

Com isto, a "operação" da subestrutura tecnológica se torna uma tarefa complexa, à 

qual se dedicam máquinas e seres humanos (profissionais especializados ). Vale destacar que 

a subestrutura social tem natureza menos rígida e formal que a tecnológica. Sendo assim, um 

crescimento excessivo desta última pode tornar a organização mais rígida e mais formal, a tal 

ponto de impedir a sua adaptação, inibindo a criatividade e a inovação, por exemplo. 

As diversas necessidades de compensação associadas às características da 

hipertecnologia (resumidas no quadro 10 ) evidenciam o "custo não aparente de sua 

implementação", que muitas vezes faz com que não se atinjam os resultados desejados. Tendo 

consciência deste custo, as hiperorganizações podem utilizar a hipertecnologia, equilibrando 

os componentes humanos e as máquinas, numa configuração, se não ideal, pelo menos 

adequada aos objetivos. 
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quadro 10 
resumo das características da hipertecnologia que geram necessidades de compensação 

eixos de compensação características da hipertecnologia necessidades de compensação 
associadas 

mediação do trabalho • maior abstração • desenvolvimento de 
• consequências negativas para o mecanismos complementares 

ser humano para interação social e ajuste 
• menor interação social mútuo 
• restrições à organização • desenvolvimento de 

informal qualificação intelectiva 

efeitos contrários • incerteza • mais atenção por parte do ser 
• rigidez humano 
• aspectos informais • mais estímulo à criatividade e 
• maior disponibilização de inovação 

informações • mais qualificação 
• maior interatividade • maior necessidade de segurança 
• maior interdependência • maior capacidade de resposta 

• mais recursos de folga 

reprodução da complexidade • transferência de trabalho para a • desenvolvimento de grandes 
hipertecnologia estruturas com divisão de 

tarefas, especialização, 
coordenação e controles 
próprios, além dos associados 
às atividades propriamente ditas 
da hiperorganização 
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9.4 O futuro das hiperorganizações 

Os princípios da coerência entre as sub estruturas social e tecnológica e da 

compensação mútua podem ser considerados na implementação da tecnologia, segundo a 

visão de alinhamento anteriormente apresentada. Utilizando-se tais princípios, torna-se 

possível o emprego da teoria existente sobre as organizações e sua administração, em 

particular no que tange a seu projeto. 

Cada tarefa é vista como algo único, realizada por seres humanos e/ou máquinas. 

Desta forma, o relacionamento harmônico entre estes elementos se torna mandatório para o 

sucesso da tarefa. A partir daí, definem-se então as atividades básicas, os grupamentos de 

atividades, as unidades organizacionais, as políticas de recursos humanos, estratégias e muitos 

outros aspectos da organização. 

Neste ponto do trabalho surgem algumas questões oriundas do que foi exposto até 

aqui. A hipertecnologia é inegavelmente importante para a hiperorganização, como também 

o são os seres humanos, seus membros. 

No entanto, a hipertecnologia impõe certas características, que podem mesmo 

restringir as atividades. O destaque a estas restrições, feito anteriormente, procurou 

evidenciá-las, ampliando a compreensão do relacionamento entre a hipertecnologia e a 

hiperorganização. Não pretendeu, contudo, ao evitar superestimar o poder da 

hipertecnologia, recair no outro extremo, subestimando-a. 
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o que notamos hoje é uma utilização cada vez maior das máquinas eletrônicas, e das 

telecomunicações, a ponto de se exigirem conhecimentos associados à sua operação, nas mais 

diversas atividades. Além disso, diferentes ( e inúmeros ) aspectos de nosso cotidiano 

dependem de algum componente eletrônico ( como os carros e caixas bancários, por 

exemplo ). 

Surgem mais e mais organizações virtuais, oferecendo serviços diversos, realizados 

através das máquinas, pelo simples manusear de teclas. Mesmo a moeda, usada em transações 

comerciais, já começa a se tornar virtual. 

Termos como Windows, INTERNET, Intel, não estão mais confinados aos ambientes 

especializados, aparecendo nas mídias de massa ( como a TV ) e nos jornais, como é o caso de 

suas versões disponibilizadas na INTERNET. 

Além disso, aponta-se para um futuro próximo, a reunião dos diversos dispositivos que 

temos hoje, inclusive em nossas casas, em um único que desempenharia diversas funções e 

controlaria os demais. Com isto, valorizam-se cada vez mais as habilidades e conhecimentos 

associados à tecnologia, como raciocínio sistêmico e a programação de computadores. 

o virtual avança sobre o real de tal forma que parece caminhar para a sua total 

incorporação. Diante disto, como ficará o "ser humano", este "ser" estendido pelas máquinas? 

Poderá, talvez, novamente adotar o modelo da máquina como ideal para si e para as 

organizações ( e mesmo para a sociedade ), ou procurará, a partir de uma maior compreensão 

destas máquinas, preservar seu espaço? 
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o desenvolvimento da tecnologia e da vida, e o bem estar social associado, é 

inevitável, responderão alguns ( numa argumentação que parece novamente incorrer no erro 

de supervalorização da tecnologia ). O que talvez se devesse questionar é se realmente o 

grande desenvolvimento tecnológico, que leva ao desemprego da mão-de-obra humana, por 

exemplo, produz bem-estar. 

As respostas a estas questões e a muitas outras são complexas e escapam ao contexto 

deste trabalho. No entanto, julgamos que o esforço aqui desenvolvido, no sentido de aumentar 

a compreensão dos inúmeros aspectos envolvidos nesta nova realidade, possa ser útil na busca 

destas respostas, evitando que se recaiam nos mesmos erros do passado, que levaram à 

desvalorização do ser humano. 
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