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A P R E S EN T A ç Ã O 

o conteúdo central desta monografia é o estudo de um caso de 

consultoria de Desenvolviluento Organizacional (DO), na qual tive oportuni

dade de atuar, em 1974) juntamente com outra consultora. 

Trata-se de um diagn6stico, elaborado pela metodologia de DO, 

sobre a implantação de um sistema de treinamento em um Estado do Nordeste 

do Brasil. 

Embora o planejamento e a cxccuçao do trabalho de'< consultori'a 

tenham constituído uma tarefa conjunta, deve ficar claro que, para efeito 

do estudo do caso, os dados e informações colhidos através daquele tr(lba

lho foram reorganizados e reelaborados dentro de uma metodologia adequada 

a esse tipo de estudo. Por isso, boa parte das analises e interpretações 

foram realizadas a posteriori, sendo, portanto, de minha exclusiva respon-

sabilidade. 

Feitos estes esclarecimentos indispensáveis com relação ao es

tudo do c~so, que constitui o terceiro capItulo desta monografia, deve ser 

dito que os àemais capítulos foram planejados e elaborados, visando' aten

der não s6 a requisitos acadêmicos ex~'gidos pelo trabalho monogrâfico, co

mo para permitirem o atingimento de dois outros objetivos cOf::plementares 

ao estudo do caso: analisá-lo criticamente cem vistas a extrair dele al

gumas conclusões ã luz das teorizações de DO, e, de outro lado estabelecer 

conclusões sobre DO e sua caracterizaçã~ no campo da teoria administrati-

va. 

• 
ESfero, ao final do trabalho, ter contribuído, de alguma for-

ma, para amplü,r a compreensão e a divulgação do assunto, tão pouco conhe 

cido entre nos. 

Nef;ta ocasião, quero agradecer aos amigos e colegas que me in

centivaram a e~crever esta monografia p.:1ra obtcnçõo do título de Ncstre em 

Administração Pública e, embora este agradecimento se dirija a muitos, go~ 



taria de endereçá-lo especialmente àqueles que malS de perto 

para a realização dessa tarefa. 

concorreram 

Assim, meu.reconhecimento profundo à amlga FeIa Moscovici que, 

com desprendimento, me permitiu dispor dos dados da consultoria que reali

zamos juntas, bem como ao dirigente da Superintendência de Treinamento, ã 

epoca de realização da referida consultoria, cuja sensibilidade para estu-

dos e pesquisas sobre a realidade administrativa brasileira tornou 

vel que os dados do diagnostico fossem utilizados neste trabalho. 
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PRIHEIRO CAPíTULO· 

I - O PROBLEHA 

1. IntroduC'ão , 

. -. d- d 60 1 ... Penso que se pode locallzar nos ultlmos anOS da ecada e o ln~ 

ela da divulgação do Desenvolvimento Orgélni z.1cional (nO) nos meios acadêmicos bra-

si1eiros. De início, eram meras informações trazidas à sala de aula por alguns 

professores sobre mudança planejada e os tio falados agentes de mudança que, di 

ficilmente, nos alunos, sabl.muos bem o que significavéttll. 

Aos poucos, entret él..Tlto , a necessidade de conhecer m.:tls a fundo QU 

dança planejada, foi colocando em foco o que já era assunto de livros e artigos 

nos Estados Unidos, há algum tempo - o Desenvolvimento Organ.izacional. 

Coni o lançamento, em portur;uês, da serie Desenvolvimento Orgtinizu

ciona1
2 

o novo campo de conhecimento foi séudo "descoberto" pelos professores e di 

fundido nos currículos de Adnlini.stTnção, geralmente conlO U!!!8. unidrrdc cu tem:t d2. 

trc.balho de. seminário, dentro da disciplina Teoria Adlninistrativa. 

co-1 Na Biblioteca da FGV. por exemplo, havia livros, geralmente coletâneas,oncJe 
meçavam t.aparecer~artigos sobre o assunto, quase sempre tratado dentro do ter:la 
mais .:rrilplo c, entao, mais em voga D'Jdança planejada. Travei conhecimento com 
materia., pela primeira vez, no curso de mestr2.dõ- (69/70) ~. <:travês de um excel'to 
livro de Blake e Honton "Hanagerial Grid" , fornecido por um professor da área 
Recursos Humanos. 

a 
do 
de 

Tarnbêr:t a 3a. edic,ão (971) do li\·ro de Beatriz M. de Souza Hahr1ich, "Uma hl2.lise 
das Teorias de Organização", revista e au;nclltada pela autora, não cogita aincl:1 do 
nOva movim~nto 2dministrativo. 

2.\ série De.;cnvo1vim~r,to Jrgani:~:lcíon;::1 (sdit2cL: no ori8inal por Addison-í;"slly Pu 
bli~;!ji.n2 C('r~lany, Inc., ~(;b o título Orgaai:..:alion D2velopment), segundo a pesquis·ã 
da autora, era c,;:nposta, até nOV2Lbro de 1975~ ó.:e nove livros, sei~, edit3dos C: i!; 

ingl~s, em 1969, e em portugu~~, em 1972; e tr~s editados em ingl~s, em 1973)~iDd2 
não traduzidos. Os livros consult.:1dos constam (~a bibliografia no final da n:Unof,l~ 
fia. 



2. 

Pelo nÚ~llero reduzido de artigos publicados sobre o assunto, em re

vistas acad~micas de Administraçio e de Psicologia Aplicada, nacionais
3

, a mat~
ria nao parece ter interessado muito aos círculos profissionais, "strictc scnsu~l. 

Aó reves, o assunto parece ter gerado um relativo impacto na arca 

de consultoria, fazendo aparecer no Brasil os prlrnc~ros consultores em DO. Por ou 

tro lado, alguns dirigentes, talvez por influencia de leituras, talvez pelas ~n

formações recebidas em seminários dos quais tenham participado ou, talvez, por uma 

cornbinaçio das duas hipóteses, parecem ter sido sensibí lizados por DO e por sua 

aplicação a suas empresas. Evidcntemente, a afirmação que estou fazendo não e ba 

seada numa pesquisa sistcmática,mas na observação levada a efeito como instrutora 
. - . . . . -. d 4 em SCllunarlOS gerencléUS c em semJ.nan.os e DO . 

Por que, aparentemente, DO "entusiasmou" Illa~s um grupo do que ou-

tro 1 

Certo esta ê uma indagação que vale a pena ser feita; Illas nuo crelO 

que seja este o momento para tentar algumas alternativas de resposta. 

Julgo que, agora, o mais necessário para o conteúdo central deste 

capítulo - a exposição do prohlema objeto do caso - e tece·r algurflas considerações 

perfunct~rias e preliminAres sobre DO e seu enfoque de consultoria. 

l1uitas sao as definições de DO; porem, em todas há, explícita ou 1m 

plícita, a idéia de mudança organizacional planej0da e a dâ concepção dessa mudan

ça como processo, isto e, como algo contínuo no tCiTlpo. Neste serltido, o signific~ 

do do termo, como tOí:lé!do em DO, aproxima-se de Wlla das definições de processo ins

titucional: "0 conjunto mais ou menos cO'!lpleto dos processos esr-eciais que caracte 

rizam a vida da maior parte das instituições ·Capariçio, desenvolvimento, luta, com 
• - • -. 1 • - • - {.5 petlçéW, pcrslstencla, uesorganlzaçao, reorganlzaçaO) . 

3 . l' . . - -. Na pesqulSéi. que rea lzel em tres rCvlst<1S da FU:ldaçao Getullo Vargas Revi:;ta 
de Administraçito Pública (RAP) , Revista de Aóuinístraç[:lO de Empresas (RAE) e Ar-
quivos Brasileiro~ de Psicologia Aplicada, encontrei apenas: um artigo e um rlo-
cumento na RAP (v('l.7, n9 3, de julho/seteiT,bro 73 e vo1.6, n9 1, janeiro/março :'7., 
re:=.pectiv2Elente); dois artigos n.:1 RA.E (vol.15, n9 3, maio/junho 75 e vol.12, n9 2, 
abril/junho 72). ~~os arqnivos Brasilôros de Psicolo[.ia Ap·l iC.:lda não hc.via ate o 
fim do período da pesquiSe qualquer artigo sobre DO. 

4 Q d " '. . uan o a servlç0 ce uma Consultorla no RLO de Janeiro, a 
instrutora de v~~ios scminirios gerenciais e de DO (1974). 
em serúnâ!.·io~: de 1) (1975) realizados para a PETP.OBI(\S, já 
nal autôaoma. 

autora participou turno 
Tn:nbêm foi instrut-Jra 

entao, como profiss:.o-

5 In Dicion5rio de Sociologia, la. Ediçio, Porto Alegre, Sditora Globo, 1961, pig. 
276 



3. 

Outra idéia básica em DO ê a da organizaçao como um sistema social 

d 
- .. - . 6 

e produçao de bens ou de servlços, slstema desdobravel em outros slstemas, que 

podem ser classificados sob diferentes crit~rios (natureza dos respectivos compo

nentes - seres, coisas ou atividades - objetivos, funções, etc.). Entretanto, ta~ 

bem é visível que, embora DO pretenda desenvolver a mudança planejada da organiza

çao como um todo, sua atuação se faz atraves do sistema humano. 

Obviamente, DO co,1siderando a organizaçao co:no um sistema social de 

produção de bens e serviços, considera tambem o ambiente externo a organlzaçao, ou 

seja, o sistema 1l1ais amplo, com suas características culturais, cconômicas,sociais 

c politicas em que ela está inserida. 

Por igual, ao atuar através do sistema humano, DO coloca como pedra 

de toque o comportamento do sistema humano da or~;anização para fazer acontecerem 

as mudnnças, mesmo que estas incidam, especificamente e num dado momento, sobre 

co;nponcntcs tecnicos, estruturais, materiais ou de outra especie da organizaçao. 

A reunião dessas cRracterísticas fundamentais leva a visuali~~DO 

sob dota ~n~ulos: 
. 

como um enfoque de administração orientado para a mudança e o d~ 

senvolviElcnto das organiz<1çoes; e como U:Il processo atraves 'do qual o sistema-hUlCla

no das organizações se prepar,! para lidar COril a mudança. 

Sem dúvida, esta e luna concepção simplificada de DO, que, entretan

to, IJe pélrece adequ2,da e 51,;.[icien le por enquanto. 

Outra consideração que se afigura imprescin.dível fazer, nesta parte 

introdutória, diz respeito ã consultoria de DO e à metodologia por ela utilizada. 

corolário direto de DO "c'c':T.o ,processo atnlVes do qual o sistema hu

mano das organizaçoc:s se prcpal a para lidar com a mudança", confonue escrevi an

tes, a consultoria de DO pOSS1,:l caracterIsticiCs bem específicas que a distinc;t.:cm 

d '" 7 a consultorla tradlCl0nal . 

6 •. __ 
Usando de' propl"ec!ade lncrC'nte a cnfocaçélo sistEú,:ica, preferi, aqui, considerar 

as partes dífQrc.:cj'i~·,"(':is d2. orga:liz2ção C(,:,O sis~'C~::,-;3 C1l1 vez de subsistem:3.s. Isto 
f "~l'l;""';'-:-; ·-F'-:""~~êf.t'·,·"~,, .",~.~'-,,, 1 --" c..\.. _.l .,;: __ ,_ 1 e.J--L r .... :4'-' ,_._, .... u E!'C"~.:... c ... "J.-' CC".;,)('i,,_~'tl L~ L_t.'S~I2.~l 

ExcmplG: o sUDsis'"C';lC, ele vJ.lo;:-.:·s do Sl SLLiil~ l1u;'l1zü!(). 

partes como subs is temas. 

7 P l' 1"'" ~ -or cc~su torl~ t~~LIC]OnuL ~Jtou cntcndcn~o a consultoria e a assístencia tec-
nlca E'í<1 .:~c:'~linistLi,;-~O, volt0d,J~; para l"lld~;;lÇ[lS nrgilniz2cjonais através de D1odí[~ cu
çocs OLl :ij~()'.!C.Ç02S n~}s estrLltul'~:,~, llOS t;(l;.i;::;1~:, no" il~strun:2ntos de Adillinif.lrél,~âo, 
de Ulodo ijeral. 



4. 

Evidente que há pO:1tOS aparentemente comuns entre as duas mctodolo-

glas, pelo menos no que se refere a alguns procedimentos: ambas se utilizam. por 

exc:nplo, de coleta de dados, ele entrevistas, de observação direta, de análise do-

cun:cn tal. HélS, enquanto 11:1 IGctodolO[-;ia. tradicional o conheç-imento obtido 
~ 

atraves 

desses procedimentos passa, num determinado momcato, a ser m<;:nipulado cxclusivame~~ 

te pela consultoria que, com hase em sua interpretação, oferece ao cliente modelos 

de solução para os problemas dia~nosticados pela consultoria, na metodologia de 

DO., ao contrário, ° conhecimento assim conseguido ê analisado e interpretado pela 

consultoria e pelo clÍE!r~te, num esforço de dia~~nose conjunta dos problemas e da 

busca de sua iesolução. 

Por outro lado, geralmente, a consultoria tradicional relega, aban

doaa ou mesmo i gnora as variâvies humanas das organizações 1'c r ~ e no seu in ter

l:elacionamcnto com as variávies tecnicas, distu redundé'ndo t':i1a limitaçeo de SU2S 

intervenções ao plano estrutural-funcional. Esta afirmação pode ser constatada, 

com facilid.::cle, por todos aqueles que fazem ou acompanham assistência técnica em 
~ ., -
ücl:,nn~s traça0. 

Na consultoria ele DÔ, o sisteoél hUí!:\ano das organ~zaçoes e considera 

do funoamenull; por isso S'J:1S interve.nçô·es, embora se utilizem de procedimentos 

pn>pond~ra..'1temel1te psico-sociais. atingem não só as variáveis hunlé'.nas (vl.sLas COl1l(l 

sistemas mito-identific~veis - pessoas e grupos, e consideradas como processos ~n 

teriltivos de relacionamento intra e extra orgacnização), mas atingem tar.lbeD. o siste 

ma tecnico (Ol.: estrutur<ll - funcional), porquanto os problemas ligados às vao.2,.-

v·:,is estrutur.:1Ís) funcionais e tecnolQgicas jamais deixam de ser revelados numa 

consultoria de DO, a n:enos que o consultor n~o saiba ou não queira detectá-los. 

~3 verdade, uma consultoria de DO que se orientasse apenas para o siste~a' humR~O 

estaria nega.ndo a própria natureza têcnico-hu:n2_1a das organizações e, porta.üto, l:n 

cidiudo na mesma unilateralidade da consultoria tradicional. 

Esta é Uf:!2. car&cterlstica relevêe1.le da consu} toria de DO, pC'u; trÜ'J 

xc. para a cOl1sultoria e pora a assistência tecnica e.m Adr,:lÍ:1istraç:J.o um instrl':::2n-

téll m2t.odolõp,i.c.o ade<.jll<.tclo ã. diRensão hu:u,:mo-co;i1Dort.:lJ11cntalista da modern.~ teoria 

Por fim, a consultoria tradicior,al L1ce a uma situação-problt'rr:.i qU2 

é Cllél.:nada a resolver, de regra, colhe dados, cl 1_3gnostica e apresenta a soluçãcl ou 

::.,")luçõ"s ao cliente, .:lcor.:panhando ou nao, a implantação das soluções sugeridas. Em 

\,-".:0 i;;:port:l llU&O cO'ilplcco seja), a consul tvrl.él, Jita tradicional, planeja Sülu-

ço.;s ou respostas, quase sempre ele modelos apriorísticos, que não consideram a - di 

• 



5. 

na!l1l.ca das si tuaçõcs-problemas. U ti li za um n;odelo lil~car, que pode ser graficameE. 

te assim representado. 

Situação percebi:1' 
DIAGNÓSTICO PR013LEHA 

~tuaçiio desejada 

~--- ,- ~< ~J:ANEJ}.HEN'I+'O-D-A-~-S-O-I-,u-ç-Õ~~11 
. (hodelos das açoes a se

rem implementadas, m~to-

dos e scq Uên,ci as,J.).'-------4-------_-

1 
HIPLENENTAÇAO DAS SOLUÇas 

4 

Figura 1 - }rODELO DE CONSULTORIA TRADIClm~AL 

A consultoria de DO, ao eontr~rio, utiliza um modelo que se pode 

denominar ele circulal', baseado nos procedimentos da pesquisa-ação desenvolvida por 
8 

Kurt Lewin e seus colaboradores. 

Vale a pena transcrever, aqu~, algumas considerações efetuadas por 

French e Be1l ao eX2fYlinarem a analogia entre o processo de pesquisa-ação e o pro

cesso de DO. 

Dizem os referidos autores: 

liA pesqu1.sa-açao pode ser descrita como ura processo, isto ê, 
uma série continuada de eventos e ações ll

• Usada deste modo ••..•.• 

pesquisél-'ação e o processo de coletar, si s tematicamente, dados pes

quisados sobre um sistema, relacionados a alguma objetivo, meta ou 

n(;cessiJade do sistcíl1a; dar fecdhac.k desses dados ao sistenla;impl~ 

mt!ntar açoes p'::'::2 alterar variáveis selecionadas dentro do sistclTi.:', 

com De.se nos dados e hipóteE;cs; e avaliar os resultados das aç02S 

atrav~s da coleta de mais dados. Esta definiç~o caracteriza a p~s

quisa-açao em ten:KIS de atividad2s,,9. 

8 
Frcnch, h'~·t:dell L. c BelI Jr., C~cil H., Orv,_L11d_ziltion Development, behavioral 

Scienc0. in tcrVCi1 '.:iOilS for ol't~ani ~·.Jtion inlproven~, Ne~.J Jersey, Prelltice-Ha 11, 1n-;::-, 
19 i3:P~::; . -2(;-:- -----

9 Ibidem, -pag. 84/85. 



6. 

E malS adiante afirmam: 

"O processo de DO c, basicamente, um progrnma de pesquisa-açao em 

uma organizaçao, para melhorar seu funcionamento. Os programas de 

melhoria efetiva quase sempre requerem uma base de dados, isto e, 

eles confiam em fatos empíricos, obtidos de forma sistem5:tica, para 

planejar, implementar e avaliar aç~es. A pesquisa-açio fornece um 

enfoque e um processo para a geraçao e a utilizaçio de informaç~es 

- . -sobre o propriO sistema, que prover a uma base para o programa de 
- 10 açao" . 

Conforme se pode ver na figura 2,110 modelo de consultoria de DO, 

funciona CO]í!O fora 11m sistema aberto, no qual a fase de dia.gnóstico não se esgota, 

porque, tudo que nela se prediz ou aconselha. 5 avaliado e a ela retorna. Visando 

ao desenvo] visento permanente, harr:lônico e auto-sus tentado da organização, atraves 

da utilizcção de suas técnicas especificas, a consultoria de DO se orienta por 

uma metodologia de ação, onde as etapas de diagnóstico, planejamento, implementa

çao da ação c avaliaç9o, constituem um processo contínuo e em espiral, que conduz 

sC:I:lpre a novos níveis das fases nlencionadas. 

,] 
i,. 'DIAGnÓSTICO 

-' p:::;. Y5. 

VIGENTE 
t "GAP" 

DESÉJADO 

CO;1'pl'of:1etiT!~2nto , 
"fo 110'.l-up li 

AVALIAÇÃO 

.. _-_.±...._---_. 
Figura 2- HODELO n:::: CO~;SULTORIA DE DO 
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internonC;Do (,U DO. h\ ~~c trat.:ll1do de uma rcproJução, m&ntjve OS ten,os em inglês 
'1\1.' ;-::;:) f('1',:;;: t;::!duLÍ(bs 113 \'crs::,,\ hrasileir:l, isto e, g:!;J C follov-UI', qu~ cor
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Conforme assinalei na apresentaçao deste trabalho, o problema que 

será enfocc:do, sob a forma de um estudo de caso, foi objeto de uma atividade de 

cansul tatia. 

Esta circunst2:ncia empresta certas peculiaridades ã situação, que 

se refletem na pr~pria apresentaçio da mat~ria. 

Com efeito, tendo sido o problema tratado, originariamente,como um 

caso de consultoria, faz-se neccssirio indicar algumas das caracteristicas do 

contexto em que ocorreu, bem como mencionar 'os antecedentes a ele relacionados. 

Isto, de certa fonna, correspondeu ao levantamento preliminar de dados indispen

sáveis ao planejamento do trabalho da consultoria, o qual de acordo com o que 

foi dito na parte introdut~ria, constitui um processo de pesquisa-açél.o. 

Sob este aspecto, o problema foi objeto de um plano para fazer sua 

diagnose, junto com o cliente e, ao longo das atividades desenvolvidas ,nessa eta 

pa, o problema foi-se clarificaCldo, foi mostrando ân8ulos. não c.oClhecidos, foi,e~. 
~ 

fim, evidenciado em sua verdadeira natureza e em sua amplitude e complexidade. 

Logo, a partir de informaç~es bisieas colhidas junto ao cliente e 

/d.3s prennssas delas decorrentes, não c.abia levantar inc1agaçoes, senao as indis-

pensáveis para pla.'1cjar a pr~pria etapa diagnõstica. 

o objetivo da consultoria era, pois, chegar a U[;l diagnóstico mais 

nítido sobre o proble~3. que, nüfJ3 enuncJ.açao curte;. e direta, era: A INPLAt~TAÇÃO 

Todavia, para efeito do trabalho presente, entendo que podem e de 

vem ser colocadas algldas indc.g~<,:ões sobre o problcf.1.a, que não teriam pcrtir,ên-

cla no contexto de consultoria. Por um~ questao de natureza sistem~tica,aprfse~ 

tô.rci prÍh:elro o que j~ foi 2Illlnciudo, isto e, o contexto e os a.fJ.tecedentes do 

proble::lla na per.c;po.cti V~'. da conStü toria. 

O • ..1. •• -slstcffia ~e !reln~m~nto, cUJa lmplantc:çao se estava constitui.ndo 
•• " • • • . 1 • • '" d d . a prl1':.elra tC;lL1::1\"a GC lnstlt\.iClonaJ.lzru' a atlvlcn e e tr':lnéi 

~~ntu do re~soal 12 
da ad~insitJ'aç;o r~blicn cstnduul ,desvinculada da Dtivid~de 

12 lk~crc:to E:õ.tac1IJ.ll rir: 28 1 3, de "',' c1:> J"!Tlll') "-". 19~/3 \.'D.'"l. a'(, °1r:.·/73 ['ls ?7LL/I-) J _... u,. C>. c.- v. , , ...!O • 
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. ~. . 13 1 maIS ampla de p0ssoal, esté! t~rn.bem organIzada sob a forma de sIstema em mo-

des muito semelhantes a seu congênere da administração pública federal. 

Anteriormente', o trei.namento era I,lma atividade incluída no sistema 

de pessoal, constituindo atribuiç~o, primeiro, de uma Divisio e depois, de um 

Centro, integrantes do DepartiJ1llento de Pessoal que, por sua vez, fazia parte da 

estrutura da Secretaria de Adrninistraçio. 

Segundo inforrnaç;es colhidas pela consultoria, a atividade de trci 

nar.1ento nunca conseguira um relacionarnento adequado com as demais de pessoal, en 

contr<lndo obs tâculos de toda ordem para sua implementação. Na verdade, o que se 

verificou foi a separação total do trejJl,::l:~lPnto de outros institutos de Adminis

tração de Pessoal, como promoçao, acesso, chefia, etc. 

Esta infol1uação foi confirmélda, posteriormente, no contato da con 

sultoria com os dirigentes de órgãos setoriais de pessoale/ou de administração. 

Institurdo, pois, com aparente autonomia, em 1973, o sistema de 

treinamento estadual passou a ter uma estrutura de organização própria, cor.cposta 

de um org;o central, denomin.sdo Superintendência de Treinamento de Pessoal, su

bordinada diretamente ã Secretaria de Adli\inistraçãb~ de unidades setoriais -roca 

lizad8s nas demais Secretarias de Estado e de Uilla Co"lissão de CGordenação junto 
_ , /, 

ao orgao central:' 

-De acordo com o ato legal de sua cr1açao, ao orgao central foram 

atribuídas as funções de planejamento, orientaç2:o normativa, cooperaç~o tecnica 

e coordenação das atividades de treinamento e às unidades setoriais as [u11ções 

de pro;;J:amaçÊ.o e execuç~o~5 C[,271tO á Comissão de Coordenação. a lei só cuidou 

de posicioná-la jurlto ao orgão central do sistema e de dispor sobre sua c.omposi·

ção, que seria constituída pc:lo dirigente do r~ferjd() õrg,ão, como seu presidente, 

e por represent&~tes das Secretarias de Estado e dos or8a08 com os quais o -or-

1 . - . 16 gao centra mant1vesse conv~nlO. 

. - ( . ,~. 17) 1 . Le81s1aç2.0 co;~:ple8'2nté\r l;cosulc~':\~l1to da SupcrIntcuocnCla ., ).?lXa 

da vinte di<!s apele; o decreto de criaç~:o 0.0 sister:1u de treinamento, ao estúbele-

lj 
D2creto [3t~~~~1 n9 1767, Je 4 de setE~bIO de 19(; (D.O. de 5/9/69, fls.7 l 34) 

14 
Org:mi~.:J.c:-;o t'str:uturi11 rC',"\·ista ll0 D2Cnc'to Estaó,;ll n9 2833, (k 7 de j,,::h(, de 

1973, -o qUé1j v.í,i;01"aV2 ã êPOCél d~ consultoria. 

15 Artigo 29 do D2cn'to LSLaLtuJ.lu9 2833, cit[jJo. 

17 
Decreto n9 2S~6, de 27 de junho de 1973(DO de 28 de junho de 1973, fls. 3042/ 

4G). 
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cer a estrutura interna do órgão ce.ntral, incluiu nessa estrutura a Co:nissão de 
., . . - .• - -. 18 d . d Coordcnaçao, com atr1bu1ço~S, em sua m31oria, de cara ter tecniCO • A,ernais, e-

finiu o referido texto legal que os representante.s das Secretarias na Comissão 

de Coordenação deveriam ser 05 chefes das respectivas unidades setoriais de trei 
19 

namento. 

Quando o dir:igente da Superintendência de. Trein;;'n1euto procurou o 

auxilio da consultol'ia de: DO, em início de 1971}, (port;:mto, maiS ou menos Se.1S 

meses apos a cJ:Í3 ção do sistema de treinar:lé'nto), a situaçao era, em linhas ge.-, 

raiS, a seguinte, segundo informações colhidas daquele dirigente, mediante entre 

vista: 

18 

19 

20 

Artigo .80 

Artigo 7 ~.) 

a) a Superintendência já estava instalada, fisicamente, contando 
- . 20 . _. . 

com qU8,torze tecniCOS ,entre os qua1s ° propr1o Superlntenden 

te e os chefes das três Divisões Técnicas Pesquisa e Planej~ 

menta; Acompanh.:::mento e Avaliação; Execução de. Projetos e da Di

visão de Serviços Gerais; 

b) ti Comiss[!o de Coordenação télIUb&m já estava funcionando, mas ap~ 

nas com representantes de oi to Secre.tarias, de um total de ~tre-

ze; 

c) nao havia~ sido criados órgãos setoriais de tre.inamento, na for 

ma do previsto no decreto que instituiu ° sistema e criou o or

gão central; 0S órgãos setoriais existentes, em nun:ero de qua

tro,precxistiam ã criação do sistema; 

d) os represei1t~i1tes n'a Comissão de Coordenação eram tambem os 

(l,O 

co 

d . 21 . . 1 agen tes e. tre~na'1lento nas respcct1.vas Secretan,as, acumu an-

do, portaato, funções pr6prí as dos órgãos setoriais (de caráter 

tecnico-adniuis trativo) . e da Comi ssão de Coordenação ( a rigor, 

de car~ter p~lrtico-administ-ativo); 

D,=cre Lo [8 t adual n? 21:;46, citado. 

De cr~~!..o Est2dlt~1 n? 2f.lf6, ci L:;~do. 

Todos de i1{~el superior, rn~s de di[er~ntes for~aç~es. 

2] :\ dcn(ó,:~ill-':'.~::;,o a~~I:nl.e de trcill(::"ento foi e~:dd.:1, ['enericancnt,~, pela Suped.c)ten 
1- • - ç.. -'.., r -- -

úc·:i',Cl.:l, u . .::~ "c.'..' J.Ol [on·'·"'·1.J,;,:,.1dJ. L0~Cl üi'::a fLuç ,O CSrJ2C.LÍlca. A cO:1sultoria p~_re'-

CCu litil (l l:C:ilL'ninJç-;o pai-a rlifC.J cHeiar o papr!l cio funcionário re.present<:mte na 
C.Jmíss3.o, ..:nqu:tnto sub,>tit.uindo a unid"Je setorial não existcr,tL~. 
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e) por iniciativa da Superintendência, os representantes indic~dos 

pelas Secretarias para co:nporcm a Co:nissão de Coordenação ti

nham sido sul1l:lctidos a um programa de treinaInento em Administra' 

ção c Têcnic~s de Treinamento, antes de assumIrem suas funções. 

programa do qual téllllbem pLlrtíóparam os técnicos da' Superinte~ 

dência; e 

f) do mencionado proZrana re.sultaram alguns relatórios de levantéi

mento de necessidades de treinamento ele algumas Secretarias ,mas 

os planos de trabalho para satisfazer estas necessidades de 

treinamento nao haviam sido elaborados pelos representantes das 

Secretarias ou, quando el aborados, nao tinham conseguido ser 1Pl 

plementados. 

Em síntese. o dirigente da Superintendência, a quem por força de 

lei competia tomar as iniciativas para implantar o sistema de treinamento, julg~ 

va que, en decorr~ncia da s~rie de medidas j~ adotadas, o sistema deveria estar 

em um nível de funciona:aento que, de fato, não havia alcançado. 

Para a 
. - . 22. . 

organu:nçao - clIente ,pOiS! ela estava du'mte de um· pú)-

blena para conseguir realizar seu objetivo maior, rio momento: HIPu>.:n'AR O SIST;-'; 

t-Lt\ DE' . TREINAHENT O NO EST/,.J)O. A não consecução desse objetivo era, po:-t.<ll"lto, o 

seu problema. Seu interesse ao procurar a consultoria era, Ha ven16.de, COD.;I~CCr 

melhor c. mais a fundo este problema e dar-lhe solução satisfatória, o que, élClC'-

ditava, poieria ser feito, mais adequadamente, atraves de uma consultoria d2 

2.2 O froblema visto pela cOlls...tltorla 

Aparentemente, o dirigente. da Superintendêncía e.stavél. percf;hellc'o e 

situação de lorma simplificada. Na verdade, ;-.te que ponto a n2.o ilflplailtaç~o elo 

sisteraa era o problema real? O f:lto de a SUj.'Crinteadência nao ter CO!1SC'gll~do ? 

implantaç.8o não seria, antes, UEi sintor:\a dê ur, problemé!24 maiS amplo e co:;-,plo::,) , 

22 
Por ori:;anização-clierLte estou denc~ttÍrL~'n.:',) ti Superintendência, C~:JO . diLj~;,!1tc:' 

foi o solicit<mte do tr!:',bülho ele consultori:!. 

23 Aliás, a proposta inicial da or6aniz~çã.o-c:.iente fOl'él no sentido à[~ "U:'2--

cução de u:n progra;:!a de DO sistelilJ.tico p<2J:Ll i .. :plantação do sistema etC' trCl.i'é·.I",.C 

to". 

24 Edgar H. Sclwin dCir.Ci\S tr-a bem a confus::;;l) comU:-ilente feita entre o proh leua 
sintomas do problema, assinalando a nece~sl:.1:1c.:(> d2 um;;1 definiç20 cuid;-tdot;'l 

p~:~ i~~;.:} :e ~ ,~. -(~Jl~~~~~ ~:~ta~to~2-Lf~{;Ç~~fj·:~;~ 1.:~~-bE~~1~~ ~: ~,~~·d:~:e!l~-)i~~~~~c::/i):-. 
do 
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ainda nao identificado corupletéllllcnte? Não seria a p:-õpria Superintendência uma 

variável do problema? Ou seria o problema o próprio sistema de treinamento pela 

forma corno fora concebido e ,organizado? 

Desde os pdmciros contatos CO:ll a organização-cliente, p.:1,receu -a 

consultoria que a não implantação do sistema de treinamento era um sintoma de um 

problema, ém CUJa raiz dcvia;n existir, provavelmente, outros problemas alten1ati 
25 

vos que nao haviam sidD identificados. 

Esta suposição se afi:gur3va razo;1vel em função dos próprios, dados 

colhidos nas duas entrevistas preliminares com o dirigente da organização-clien

te, nas quais ficou evidenci2do que ele conhecia algumas causas prov~veis (mais 

tarde confirmadas), porem desconhecia ou r:áo estava muito certo de outras. 

Esta dificuld2de ê bastante compreensível, se se' atentar para ° fa 

to de que o sistema de treinamento constitui um sistema de atividades alocadas, 

em níveis e espccies diferentes, a um conjunto de órgãos que, por si só, já sao 

variá'v'eis do problema. 

Dessa fOllLla, qualquer tentativa de definir nalS precisi):11C'nte o ver 

dadeiro problema que se estava fazendo f;cntir no sistema ete tr~inamcnto teria 

que consi.derar a si tuaçéw acima menci(,nada e [1~10 epenas a si tuaç2.o da Super in -

tendência. 

Isto significava que, embora o cliente fosse a Superintendêúciô. p.::: 
ra efeito de contatos e negociaç71O, para fins da cOi1sultotía de DO, o sistema 

de trein;3.,'1ento, Tepres8ntado pelos órgãos e pessoas respo!!sãveis por ele) inch!i.!2. 

do a Superintendência, seria o verdadeiro sisten:a-cliente
26

• 

Esta circunstância, aliada às informações referentes ,,:os aspectos 

legais e aos asp2ctos reais da situaç;o, por UQ lado, e aos próprios prcssup~G

tos da metcàologia de DO, por outro, mostraram à consultoria a necessidade. d~ 

b d . - . a or ar o ~ssunto CO~2ÇNido por um d12gnostlco, ~tra·,re~~ dp. "1 ~ estr'·- ;a q e _ - ". ~ ::1" • < I,:!.: ~ u en 

volvesse ai' pessoas ni2is direta;',~nte vinculadas ao sistlÓ~Iila de trein::.:r·e.ril:o. 

25 Ibidri~: p~g. 51. O autor uSa a express~o probla~3s allcrnativos p2r~ indicar 
as C3usab que pedam estar ocasionBndo o problema real. 

26 ° ter'!in está u5aclo na m2é~:"Cl 3.CC~pç;;o usadé! por \üu:-ren G. J)rncli s, sj sai ric::,",do 
o S.lstC:>l.l Cu',] o QDi.l1 D con,~ult()r (l[~S(>llvolvr'. o tra1)2]ho (L~ DO (B:::naís, \':,~rren G., 
D .. ' .', . , 1 • .." ' 
'~scnV-(l!'.'~·-:.·~dtv l;r(:,l-"':.1~:::tJ~1(in.2./.: ~~U·~. ncttl!~·2Zt:, OL41~r~~:·LS e p~i.SD~ctlVZ~~) léJ. Ediçao 

---'~~---r-;--;- ---:;:,------;-:---;-- --:--~- .' .... 4 ____ .~:2.. ___ -,_ .• ---;---.:.....-----' ;..' 
Sno !<1uJ.,(), Ll41tofa Lugar Bl!lcncr, 1.9/2, p~g. 17). A clCl'lIl1Ç;1Ü, ent]'e::~.:1to, e ;:,s 
s~nto co:;.~~~~o\rcr.tíd~ e o próprio ~',-utor n3.o ê illc~í ~·í\·t) <:.~q T'--~;i;'~)~l<.!2r a u. ~~1 pcr~~uI::":'~ 
dIreLa s()rc a QjL6rid (Cf. ÜU~3 cjL2~a, p~S. 5?). 
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Dcss.1rte, tambem para a consultoria o problema foi, provisorialJle~ 

te, definido como a HIPLANTAÇÃO DO SISTE;,1A DE TllliINAHEKTO, nas ê evidente que só 

depois elo diagnôs tico se saber i.a qual o verdadeiro problema ou quais os verdadei. 

TOS pr(J~lemas subjJcentes a esta definição simplificada. Colocação diferente se 

ria negar uma das características fundamentais da eonsl1ltoria de DO, apontada an 

tes, que e a de tr::lbalhar junto com os Co;upo;.1cntes do sistema-cliente num "rela

cíon",lcnto de eOlaboração,,27, em busca dos caminhos mais adequados para a mudan-

ça. 

3. Considcracões teóricas pndiminares 
._--'-'- -_.---

Neste pento da cxp13nnção, parece-me apropriado fazer algumas ind~ 

gaçoes preliminares em torno do problema, visualizado uuma prespectiva teórica 

de DO. 

A primeira refere-se i caracterizaçao da implaritaç;o do sistema de 

treinamento como um problena de DO. 

A resposta ã pergunta ímplic.J., a ffie.U ver, em duas indngações 

vias que ~izem respeito ; pr~pria natureza do problema. Sao as seguintes: 

~ 

pre-

a} a implantaç2.o ele um sistcm:-l de treinamento e um problema é'.drú

nistrativo? 

b) a impl?..Iltação do sistema de treinamento, objeto da 

ria, era urna mudança susceptível de ser planejada? 

consul t 0-

A resposta à indagação da letra a de tao óbvia pode fazer a pe~ 

gunta parecer impertinente. Na verdade, a intenção da pergunta ê evidenciar que, 

sendo a impl<.'.ntação de um sistem3. de treintimento um problema adlilinistrativo, 

também, em princípio, um probleilla de DO,. desde que se considere DO coma um ep fo

que administrativo. E isto está implícito ou explícito em todos os autores de 

DO. 

relação ã ind.:1t;ac:do da letra b, penso que deve ser 
~ - ex a~llin ad 3. 

mais detidament.·, tendo em vist ç as implicações dos termos r.mdança e mudDuça l)l~ 

nejada. 

O termo mudmiç:a, co;no usado em Adminis traçõo, ê oril1ndo das ch['Ja

das ciências do cu,nport<:l:J.ento (.!mtropologia .• Socio) oô~, e Psicologi a), signif í .. :::.:-,.:!. 

do o processo slcia1 d2 éJltC'n:ç2.~ (tréinsfcn',ação, rcnO'Jaç71O ou inovéJC'8o) dé ,)2..-

d - 1" . - 28 
rOt~S~,] tur;ns e estrutura1.S que ocorrem nas 'org31llzaçocs comp1exns . O tErlilO 

27 
Bl~tmis, h'úrnn G., obra Citi.1r:b, páf.. 17. 

28 Em linguagem sociológica, seria mais adeqúado dizer "que ocorrem na organiza
ção social". 
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mudança pl<mejadél está ligado ã terminologia de DO; nesse contexto caracteriza-

se como Uill processo social de alteraç~o de paJr~es culturais e estruturais de' 

uma deterninada organizaç2o, visando a metas preestabelecidas c obedecendo a uma 

seql1ência de etapas p l""n~j adas > que se conc"!.'c tl.ZélTIl éltravé~ de intervenções, t8.m-

b- 1· . .. 129 
em p aneJ adas, no SlS tema orgalllZac.lona . 

Ã vista das duas concepções expendidas, nao hi d~vida quanto -a 

resposta afirmativa que cabe dar i pergunto formulada na letra b. Aqui cabe ap~ 

nas cham.:'.r a atençZío para o fato de que a Íl:lplantação do sistema de treinarf,2nto 

constitufa uma mudança que poderia ser efetuada atrav~s ele procedirocntos mais nl 
. . -. 30 - . ... . 

tldwnente burocrat1cos ou atraves de proceJ1mentos caracter1stlcoS de DO. 

VoltandD~ p01S, ~ primeira indagaç~o de ordem te6rica~pode-se ~-

firmar que o problema abordado n<, monografia -. implant.::ção do sistema de treina

m8nto - é UIn problema ele DO; conseqLlent.emC:llte~ pode ser exa;ninD-do ã luz das CCll1-

ccpçoes tc~ricas deste enfoque administrativo. 

Outras ind2Baç~es que podem ser feitas, tendo em vista os press~-

postos de DO, sao as seguintes: 

a) até que, ponto s"n a valido desenvolvi~r U!:l prograr:',.J. d2 DO 

quando o sis tCI!l3. zbr2.n-

ge toda a organização administrativa estadual? 

b) consicl(~rando a natureza da i1tividade-GI2io do treinél1Uento e c, 

posição hierarquica do respectivo órgão celltral (un,a Super j n

teDd~ncia dpntro da Secretaria de Administração), que possibi

lidades teria este órgão de expandir suas atividades dentro de 

uma orientação de DO? 

c) a qne ponto a cultura ad,nin:Lstrativa estadual, inclusive do êE 

gão central de treinamento. estava em condições de 

os padr;es de DO? 

aSSllTll.lcY' 

t 2.(;ricos, b ' - - -, -. 1 cst;-'.van su JHC'('r,te~: as prl~OCUpéi.çoes tecnlcas e ct~cas 00 t1 .. ' 

')0 

•• ;J Es Ul car <lo:.: te ri zaç20 dE! mUdéll\ç."! p lé1~ej :ld~ s i tua DO como uma espêci e, do gencro 
proc\:s~;(i ir;; ti tucicn:;l, Cf, l11troc1;t~ da, pag. 2. 

30 ,. . . . " - . .... 
;',:,LOU (ki:',_;;;.Ll~d'l,iO li:: iJ1.\~'ÚC.r3.tlCüS élCjut::lcs pi"oceduaentos admln1str'3.tlvoS, de re 

21-"J., ~l~)E;oci.:-~·.lu~~ :1 certa!:; C~~l~[lctcrJ.stieas da Luroc.:racia, em suas nlanifestaç·o·:.s 
di Sllílicíol1ai s. 

t 
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-4. Hcto(1ólogiá 

Tive oportunidade de frisar, antes, que o problema escolhido para 

terna desta monografia apresenta certas peculiaridades, em decorr~ncia de sua du 

pIa caractcrizaç;o: um caso de consultoria, cm sua origem, e um estudo de cnso, 

pos terion:cnte. 

Esta circunst~ncia, ~ue me conduziu a examinar o problema sob o 

ponto de vista elo SC:ll conte:xto j 11<; ti tucional--orgJnizo.cional e sob o prisma teôri 

co de DO, me leva tamb~m a considcr~-lo sob dois momentos metodológicos: o pri-

lílelro pr0W12-SC ã metodologia rle DO uti U_%3da p21a consultorio., e o segundo re[(! 

re-se ã metodologia que será utilizada pal-a Cf't'lQO do caso. 

É possível que é:S duas mctodologlé.ls apresentem mui to e:1l comum, 

mas pela p~ôpria diferença de objetivos das duas situaç;es, hi que fazer as dis-

tinç~es necessirias. 

inclinada a 

nt!m "progrm::a de DO para il!1plaGtaçãu do sistC'llla de tTeil1é,í1lentol~ o que poderia 

lavar, eventualffiente, ~. necessidade de um plano de rn~dio ou longo prazo, de aC0 Y 

do com os pressupostos te~ricos, ~ticos c rnetclo]~gicos d2 consultoria de DO, 

is to nao poderia f.er decidido ~ priod . 

Quai_squcr que. fcss~::m os n:sell[1d0~ esperados pela 

cliente COill es te tipo (~e progra;!!2ç,lO (e E.:S tes resul taàos r,20 estavam, talvez, 

nem conscicntizados), n~o se p~deri3 pensar num pl2.no mais profundo 2 extenso de 

DO, para u~ sistema cuja situaç~o atual ainda cr2 realmente desconhecida. 

° objetivo ela consultorÍi: e da c.T2,dnizaç&o-cliente (que já reco'-

era, 

port2uto, 

sendo a implantaç~o do 

ColUl:é::l~~O de C-l' frz-! for;'.é\, o oh., (oll \(.', naquele prirr:ciro 

d i él.;n C. s ti co. 

~ i 

J 1. tt'~C;~ ~.'tl' ',~(~, t\l CP ~~ ~ P~" n ..... se ú\. \,.\ ->;::. .:-!.:' l~ L.c· ,'), .:.~ ~ i.l·~,(~ ~~' c.: ... -':::,', i.: (.~s t r ,1 ti c: i a~ e n:..)_(:0. J. t?_;::, 1 a. 
Ec! i ç 710, S;;,,~ Pau] o) E(~ i t;~.:-~·l:-2s-;·r cl :.~~L~:~·:~t-~-~·"· -L-l·~·~T.:~-·~-)-·l()-:J 2 , -p-~; :-29 . 

• 
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° planejamento de urna etapa de diagn;stico, que pode parecer ~1m

ples p~ra IlJ1!itOS, ê lllllB f.:lSl' crucial de qualquer prn8rama de DO, por muitas ra-

zoes, entre as quais basta assinalar duas, <J Ji!Cll ver: 

la. - ê na f.:tse de dié}?,nôsLico que se jJentificam e se definem pr~ 

blemas.c suas vari~ve:is; é sobre os dados do dia8nôstico que 
32 

se se]eCLOl1é:l7! os sistcr.:as e os "pontos de entrada" para 

as int2rven~~es33 posteriores; ~ enfim, o diagn6stico o 

principRI dado para o consultor indicar ou oao a viabilidade 

e a conveniência dc ti~'l progrê;;,:a de DO e para o cliente deci-

dir sobra o assunto Diria qu~ o diagn6slico est~ para o 

consultor de DO co;,'o é~ cJefiniç~o do problema, com suas vélri~ 

VCJ.S (c coleta de cL.(1:-Js, ('TU sentir.:o &!l1plo, est~ para o pesqu~ 

sador. 

2a. - í; durante e em decorrência do c1iQ[~nõstico que: \.:onsultor~a e 

cliente dp.sGT,volvef,; o r,;: 1 ac1. 011 <:r;:2nt o de confiança e de cola

boraçÃo inJi"pC'Tlsãvel ~:o tn::DD.ILo e!ll cOlljunto Je DO. 

-TC!Tl';~lldo as raZ'J2S aClina et.~II~~J !:-!.'2.tF~S, a consultoria elnborou seu pla 

no de' diat;r,ôstico por uma r,:e>!':o:)108ia Cjl',~ ElO pê!:'C'C:.t:H ,,,ais &dequaJa ao ca,;()3!+ -

Exclui~a, de sarJa, a pos~ihilid3dc de estender o di8gnostico a to 

dos "" " " oportunida,Ic 

de SAlientar, estari~~, na vCVJ~d2, elo toda a organlznç~o administrativa esta-

dual, noss~ p~eocup2çao se concentrou e~ sclccioDJr aqueles corn~onentcs que ti

vessem r('.spc~sab5.1id.?de mais dü'cta pel" i:;'illrmta.ç2u (10 sistema ou tivess(;:cn J.n-

32 
li. exp~:-2~~~~() ff.:'O!'.to d2 cntr·.-~:.~ -~" c~l)ârE' CF~ C:-'l B(~Lrnis, rcferin~o-se ao problo;l-,:1 do 

r .. í \le 1 c: ,2 O~ ... S ~;.~;li ~' .. ;/;'~'~i P ::lI' a ('I (j't! , .. } d\":· \'C: f=:(~;: :..! i y i 8~. do t'el 
'! pri~c. i J~ a1::'?l1 te. C f. Dcnnis, 

~~r~en C., ü~co ~it3d~1 p~~s. ~7/58. 

':cs~. c:~~:.;':;:-cJc>·t\.-:\.~,~ l.'·..;·Lc C()1\: ~tJL('1. (,':'_I:~'. c: si~L.~;<:i. ~c.}3:,~.~tc. Cf. rrc.nch,í'.'..~r:d~l e 
L~J.l~ Ct:c;.J!, (,:)y C1 t ~;.:~:.!~ p~:,r~. ;',:c!" .,T:ll.':~ .;'~··:~t·:\' ... ; : ~~:: ~~·_('i."vc:~c~;;~:l rJ€ De) f:~O ccnju·.l 
C0:":' c>, ~jt·_: i~;.; :._:~:.~C ' {""~~}t'; l..iLI;~(·.C:-.,< ;; .. :':;,' r;u,:-.I] ~.' 1.;;' ~;(, .. '~ :;.: s,-·J.:.;C~;_OILé:_'''~;-i.:; (~ndj.'./íJuoc . G~ 
gri1l,J~.2. ejl(_·, ..... l:~l. '~E~ U-.:;1 ~aL-('l-é.~ ~):.~ ::( __ ~rll_tê·l'~:l:: \.:::. t. 1>2.;::~·,_:-,) (,n.(~(:'. cs c·bj;?ti'70:--~ (I.::. t\:rc: 
~'-. c~-.~~._:rJ :-~·-t:·,,,~~~.,, ~~'_:"}::'1 ,2-;1',,~~-.·t ""l" il~·.~iJ:,-~:\. c r" tL:)·;.ia orgcni.;:;é:.ícioGal lt

• trfJ.~S-
cr~~·):·lJ_~~,: ___ \:a''j ; 

(tra;.lllçi:o 15-

U ~:_~r.'.) i,,~; ·j~I.I..;'~·' (~,.~:~ , \ ~ .. 
I'.! C :L;u:~-i··;~., ~).'_~_:., ".1, .. ~~·.1 ~' ........ "'·,.,l.:!· •.. _,--, .. _~J~;, L~~;J;_·.~~;.~;, atívid~-(des 

t :1~~ ;;,.: «~ tt:\! J l-:~: ':. L ~:',:'i."." :.~_l, i rl\_:~l ~ t':":~:~D~::: O:~ .'~ L::) tL,::'~~;"-clj entr:s CO~l os 
(i0':-~(~ilV(J] \ri d~) p I..~i~~,,:"(·(.~ Li (,.J. 

elo 
e ins trur.:en 
qUilis for 
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Nesse particular, forma selecionados tres sistcwas ,consi.d(~r(].ndü-se 

sua pOSlçao, suas responsabilidades e sua possivcl capacidade de influ~llcia em 

relação ao sistema de treinamento, enquanto sistema de atividade. Estes siste-

mas foram: 

1. a Superintenôência, õrgao central do sistema de trein2-rlento(sis 

, ) 35 tema 1nterno ; 

2. a Comissão de Coordenação, CUJOS membros desempenhavam um du-

plo papel (sistclr.a interw:-diario); e 

3. os dirigentes dos ;rg~os aos quais. nas Secretarias Estaduais, 

cs taVaI;! subordi n~dos os merJbros da Comissão de CoonJen aç7~o U:is 

tema externo). 

A escolha dos dois primeiros sistc11\ns (Supe.rintendência e Comissão 

ele Coordenaç'áo) sena indisp:-nsavcl, tendo em vista suas responsabilidad0s no 

sistema de treinamento e, portanto, ClT, sua implal1té:;ção. A inclusão do terceiro 

sistema, representado Flos dirigentes, tinha dois objetivos básicos: sBDer CO;DO 

" , , f' 1 I ' esses ülrlgentes se sltuaVéil<l CI:\ . .:ice 00 prOl en::l e tent<lr ·seu comproE1C'i:J!l1ent.o 

com os esforços pal'i1 a ir:"plantaç'ác. de vez que eram pcssoas--ch2.ve DO prc;blema cn 

frentR.oO pel2, SlIpp.rintennpnri.a; t;J:lto Tl:' 0pl.n1élO ela f:onSttltoria como TlP do diri-

-gente daquele urgao central. 

A fim de trabalhar com os TI~.::nciona,lo~~ siste!llas ná tarefa de 
, , 
alag-

nôstico, a consultoria preVlu U:ll esqt~'2P,! dê' atividade.s que, evidc11tclK:nt.e, po::lE:-

riam l'r sendo altcr.-adas, -a medida que o trabalh.O se.. t1esen'lolvesse. ESStiS nti,,:i 

dadC's, que serão indic<::.tbs C 0::1 outros pOriC:;~10L'eS r~ü:n quadro, na folha sq~uir;te, 

serlWU implemen tadas atr2.ves do' 

a) uma rCl.:uÍéiO inicial da cOl'sulloría com os compcnentes do siste

ma externo, para colhel' in,: or::l2çõe s , em ter.r.os dI? SU(·s ?·2rCé p-
, -

çC1es sobre ° probluil'l (possíbilid2d.es, dLficuld, .. des, [i_(':~J_ t [.iç [.:0;. 

• pnvolvi~2nto, etc); 

.. """.. .. . . - . 
(LU r a.n t:~ (' pc r!.o LiO u (;. (~J. ~.~~ílOS tl eo; 

35 A • ~ " , - '1 
. U~llnlçuo o~~r2C10~~, Jp 

n:):~: ieo :;~"'l··d cb~et0 d~ ~:c.ç.::o 
t\.~rL10.s t ti 1 i, ~jc1()s f! c; esquema !-::':; t.c:lo1õgi('o do 
S(~:_~u':r! t':: \..1-.""-" I~-\-.: cak<í.lu10. 

o 
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d) um seminário sobre DO, para os mer!lbrus dos sistemas interno e 

intermcdi~rio (primeira atividade conjunta com os dois sistern~s 

principais) ; 

e) trê" laboratórios CO;ll os s is temas interno c in termedj ;.iria, en 

separado, sendo um de diagn~stico grupal, outro de desenvolvi

mento de equipe e o terceiro de resoluç~o de problemas; 

f) um laboratório intergrupal com os dois sistemas, interno e ln-

termediãrio; e 

g) um semin~rio de treinamento em tecnologia de DO para o sistema 

intermediário. 



.l. LlO~'t\.l 11~l.V1.JV1AJVJ.'vV Ul\ ..... \.J .. 't .. 1ULJ\,j].\J..l\ rt\lu~ v l'l..nu· .. .,vLJ~.l..vV LU • 

SISTnLA,S-CLIE~HES J ATlVIDIGE ____ O_IlJ_L'l!VO_____ 1 . DURAÇ~~ 

Sis tema externo 

Sistema interno e 

intermcd iál"Ío 

(jun tos) 

------_._---

Reunião 

pnUlEIRA FAse ou ETAPA 
--------- - --_ .. _-----

Levanlar dados perceptivos e va 4 horas 

lorativos sobre o sistema de 

treinJ.":cnto. Obter a aprovação 

e o compromisso do s is tema. 

Seminário sotH'C Inforrr_ar sobre as concepções e 40 horas 

DO a metodologia de DO. Sensibili

zar pé.:ra os problemas de aplic:~ 

çao. D~senvo1ver atitude favo

r8vcl 2 I!1\Aa..J.ça. 
--+-------------~ 

SEGl.'XDA FASE OU fTf,PA 
-------------,---

Sistem2S interno e Laborat~rio I Obter diélboõstico grupal dos 

sistcl!1:J.s. 

8 horas pl c.!::. 

da sistena inteu10 di u.ri o 

(separc::.dos) Laboratório II Desenvolver os sistemas co~o 

I
cqUi p,o:;. 

},;;,boré'torio JT I De' -mvol v"~ com os sistemas R 

de prob 1 emas. 

16 horas pl 

16 h01:a8 p/ 

__________ tr('~:~·]·UÇ20- " 
-------------\---------

Sistemas inLerno 

:ínterEled:iLr-io 

(juntes) 

Sistema éxterno 

TERCEJR1 .. FASE C~l E'U:.I'A 

Entrevistas 

I 
J-=Di..:i1\'ol\lcJ: com os cois siste-

'1,as tuó,,1ho intergrupal, den

tro ~a vis;o necess~ria de di 
. -. -

I tr..-;1~2n (:1 a ç 3 o-~n te gr açao. 

}t'Elter o cnvolvime.nto do siste 

..,-_._-_._--- ._---- ------

12 horas 

1 hora pl cn-

sistema 

____ .. _. __ ;._ . ___ . _~ .. -I-_-.. _:_--:._. -- .. ~- .0_. "--",-- --- - .. ----- ------------- ---------_____ .0 ___ -

rio 

._--_._--

3 horas 

Si.ste~~~a ~.:.:: ':"'la~::. ~~"! 1~.~i-'::~.J...n{:T1 II (jc~ in '-'- .. -,",' .í\,_~4 C l"~ """-,"·é-,, ,~ .. , a"jC: I ~~,.;,:, :., I \ \' L I~::!_ .L .ü.t~~ L L!.l.J. -:'1. ..... 

I, 'r,' in ""'''.' to c"' I"""" "0' d 0 ,is t 2",a p '" a a tu a-

tCC~!.(J1.C"~~l \.i cit' : .. ) 111..: cC'· ~l) r.~~ ... ~~:tcs ele r~ud~i1ça. 

Ir .- ~ . L ,- . 
I
I .. ~:'--\..:'::lz,.e' --;.: lir~·j()-:~:.'~~l" 0:-'; L"!.CEHJYOS dL' slste,!la 

,~ ') , • (~,'i-!''''~)1~ )'-"Il~-"~ C' 
I_~~:.;~.~·'-~~-~: ':::i..' ~, I'" v. -'.~ c\.::-; U. '. ~I..' 0" (' m~J,' te r en-

)d"" 1"':"""'0' 
_________ .. ____ . ____ L __________ . ____ .. _'- _____ ., _., ______ . .........: __ 
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Verifica-50 que todas as atividades planejadas se destinavam a co

lher elementos para o di~~gl/.êi~tir::o do problc;:1:l c, aS mesmo tempo, submeter os ln 

grante3 dos sistemas envolvidos a um processo de aprendizagem para desenvolver 

este diaznõsticu junto C 0;;1 a consultoria. Esta intenção ê visivel nas ativida-

des previstas para os sistem2S interno c inlermeJi~rio, com os quals estava a 

responsa?ilid.::~~~_ form:ll .::.l.~almente ~.::pressa pela implantação do sistema de 

treinamento. 

Pelo poslclon~r:!ento do s" stCIf1:l extc:rno na órbita das Secre tarias, 

uma relação qc:c n:;o ficélr<'. l!luito clara atraves elos dados preliminannente ccnse-

guidos, Pl-C",·iw·se so:,rc c.;,e slslcc.il, nesta pnl::C'lra ctc:pa, l'ma açao de sondagem 

da sensibilid~de, da dispo~iç~ü c da atitude dos seus integrantes em re18çio aO 

sistema de trein2.'l:'.'nto e 2. própria C'ol1sultc)l-iú de DO, c:hé1mac1a pela SUpC:T in ten-

d~ncia. Parale12illente, se pensou nuna estrut~8ia de envolver e compro~~tci o 

sistema no esforço da Su;)crintendênC-Íil, de fOtf'léi que, terTlinada a prir.1ei:ra fase 

de cOIlsultod~, o citado órgão tiveSSe maiores probaLilidades de efütuar o tra

balho de implL~ntaç;o dentro de bases consensuais m2is ~l;,plas e mais sólidas. 

UlII ex,mc das ativid.ades previstas e desenvolvidas pela consultoria 

poderá levar alguns a pC~S2rem que o diagnostico j"8.·foi, parcialmente, uma inter 

IZealmente foi, e sena E1Ui to difícil deixar de sê-lo, numa consul-

toria de JO. 

Os próprios élutores-cÜ:lsultores, ('iJ11;c:ra tratem diagnóstico e 1n-

tervenção co:no fases distilltas, são linânimes em reconhecer a íntima interdcp::m

dência ~xistentc entre as duas e sua freqUente. superposição. Nesse particular, 

diZem Lm'lrencc e Lorsch: 

"Conquanto tI .. ,temos dêles corr,O e3tâ8ios separados, na práticA êles 
- . '. ,,36 sao altam2nte superpostos e 1nt~rllgados 

TC~'T:bC!T! Sc.hcin ;-'.Sf'.itlala: 

"Conql.I2nto a é!prCSen t Jçao 
.0 • 

'P.1.1t2,rlti 

etapas se J :;'";i 

3G L'··\'[ 'lO . ." "~Ul' G\.LlL-C, 1",. -pag. 21. 

• 



- ~ _, _ , ,,37 
raçao dQss:::s estaGlos e portanto pUl"é;'nente conCCl tua1 • (o gL ::' 

nao é do original). 

Outro aspecto, a meu ver, merece rnD esclarecimento - a ~niase dada 

ao metodo de lahoratório - o que poderá levar alguns a julgarem,erradamente, que 

a consultorÍ<l só se preocupou com o sistema humélno. 

Vãri:ls raz-;cs concorrerO,11 para isto. A primeira de]as, embora n~o 

a mais import':::1te, c a prõp-ría inexi:;tência de Hum conjunto de instrur~entos pací-
• , , ' - r l' - • 1t38 

flCWilente 3Cel.tos e dest1l1,1dos a (',1é1bora,;:~,o ':ia ctlagnost1cc . 

- - - - , 39 .. A seg'.lndél ra:~ao e que os Illetodo3 de laboratorlo ,prop1c1HC1do apre~_ 

díz2gem através do vivcnci2::1ento de situações organizacionais re.:iis, er é"rn , no en

tender da conSultoria, mais adequados ~ concepç~o de DO 'tomo um processo atrav~s 
" tiO 

do qual o sistcI!l8. hsrnano das organizações se prepara para lidar com a mudança • 

AJiãs, ate certo ponto, esta opção p2lo método de laboratório foi 
.. . - " - . ' / .. 1 
111fluenC13dé', por uma das SUposlçoes subjacentes a consultorIa de processo ,que, 

no lt1C'U entender, e vital cu qualquer progra:'Ua de DO, sobretudo na fase de 

nóstico. Dita suposiç&o ~ a seguinte: 

diag-

"O cliente tem de apn'nder a ver o problema por si próprio, ã par

ticipz.r da diagnosc e a sentir-se ativa:ílente envolvido na clabora-
- d - ,,42 çao re UIUa so1utSao 

-Finalmente, a terceira razao e que, no caso concreto, a consulto-

na tinha como objetivo secundário tentar transmitir ao grupo de técnicos da Su-

37 . -Sche1n, Edgar H., obra citada, pago 82. 

38 
Ber:.nis, h1ac'cn G., ohr~ citada, pãg • 94. 

39 Não confund:r com laSoratório de sensibi1iàade, que e tipo específico do meto 
elo. 

40 , - -Cf. caracterl~açao- de DO pela autora, a -pago 3. 
til 

Sc:glil1Clo L.lg;lL" H. :'C';'lC:í:1, a consultol:ia de i}rocedir;;,cntos "ê um conjunto de ati-
vidades. dcscr,v,)lvid3s p~:lc consultor, que ajuda1l o cliente a percebcr,cntender e 
agir sobre Ié!tl.l:> inter-rc1acioHé'.dos que ocorrem no SéõU a"lbiente". (Schein, obra 
ci télda, r2:::. I~). .i\i~~cl~ (:c. acürdo CC'~ll o c.:lutúr, a c.onsultoria de procedírr~2ntos ê 
Ur.l8 atividade i:2sica e prel il!1Ínar de qualquer trabalho de DO. (Cf. obra citada, 
P~c',o 2). 

42 
Schcin, '! 

11.. , ohr~". ciLi:ida, 
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perintend~ncia e aos agentes de treinamento alguinas habilidades indjspens~veis 
LI3 

para que viessem a formar um núcleo de agentes de mudança Oll consultores 1n-

ternos de DO, dentro do sistema de treinan1cnto. COü1 isto, a consulto,:ia externa 

iniciava a prcparaçao elo grupo para D.tuor mais efet.ív21Oente num progr3ma mélls 

profundo e extenso de DO que, porventura, viesse a ser desenvolvido em continua

çao, como fora desejado pela organizaç~o-cliente, na primeira solicitaç~o de con 

sultoria. 

Isto por que, como assinalam a m;:non.3 dos autores-consul tores de 
44· DO , uma organlzaçao que se engaJa no processo de DO deve ter seuS eonsul ton~s 

internos, geralmente escolhidos entre os emp~cgados da pr6pria organizaç~o. I5-

to nia elimina a presença de consultores externos, mas, de regra, seu papel -e 

mais relevante no inicio do processo e em ccasi;cs especiais durante o prOC2SSO. 

4.2 Netodologia.de estudo ele caso 

Inevi tavelmentc, a metodologia d(~ estudo do caso de consul tOj~ia es 

tarâ condicionada ã IT,etodo] (leia que foi aplicada ao referido caso, na qual p.;.·ed~ 

minou a observaç~o direta n20 estruturada, seguida da observaç8o atraves de ins

trumCGtos escritos, no tOC.:inte aos sistemas interno e intermediário, e da obser" 

vaç~o direta e atraves de entrevistas, com relação ao sistema externo. 

Assim sendo, e minha intenção analisar e interpretar os· dados cora 

referência a caela um dos sistemas-clientes que'participaram do diagnóstico e, n~ 

ma segunda fase, integri-los para compo~ição do pr~prio diagnõ~tico. Em seguida, 

tentar extrâir algum:ls conclusões do caso e:11 função das premissas e 

tos de DO e de sua metodologia de consultoria. 

pressupos-

5. Definição de termos 

. A terminologia universal de um carr:po de conhecimento científico p~ 

rece ser, ele íatrJ, um dos m,üs significativos indicildores da maturidade 
.~ 

campo como C1CrtC 1.a. P.:ircce ta;;:::,êm que só através da pesquisa empírica é poss~-

vel chegar a essa universalidade. 

Ir,felizmente>, esta tem sido c contit'1l3 sendo uma d.:l.S grandes di:L-

43 - --A expressa0 .:l.(;ente de m11clança e U;:l.:t d,::>si~n.3'~.:l(l d<:ldo aos consultores de DO, 
e , .. 1':)711 c-t:> ____ ::.. --- -,~t·)·· ..... ,.,:. :-: . ~""'''''', . '7.--..,-.:: .. ,~.,j.~ t' t~,t..~"\ ln ,.l,::'I ~l ....... 1 ...... '·1;~ .... ··~r~; qu pc~\;". ,'''. n.,., 50 e .. l.!..l", a Ot6,.,,!l~,., .. "J, f,_." ,}.,J<.:L. Oc;. ,.\:.1. ru "~ O~h<.,r,l.é,.,., c), 

isto ê .. intcrj":';")~:;:. Sf'gUi!(~0 ~J',"·('~~h.~r,-:, f~n ';'\~('<lt~ \.\ .. ' r·::!(J:1n';:·~' re (e..l"2-!";~~ ?q:~'-!}.,~~~-, 
peSSOilS, t<lnto de. <lC:!ntro CC,';0 dc for8 0:C ()rg;:;nl=~Jç~0, que f';,~ão proporcioD:-t,:c2o :1-

juda, especializada ou de consultori3 no adminiRtrn~3o de um esforço de mudauç.:l.ll. 
(obr<J cit.:dél, p;;~'.. 113) 
U f 
, Cf. La',irencC'. Lml R. c Lorsch, J~y H., obro cit::J:1, 
chard,.ohra cjt~~~. p~~s. 117 a 178; Dcunis. ~~rren C., 
60 l' r) 1 . 

Pil[ .. 109; Eccl~h"'lld, 

ahril ci~:<1d<1, l'~gs.17. 
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culdé1.des d.c.s ciências sociais qt\(!, um século <'pós terem sido erigidas a essa Cé\ 

,L}5 - • - 'd J . 1 . l' t tegor~a ,nDO dlspoe:'1 au! n e UG,<l tcrm1rWCZlél concepLna 111con -roversa. 

DO, resp31dado em conceitcs e g~neralizaç~cs teóricas d~ ci~ncias 

sociais to senuo ele rl1~õf":i..o tlI7la tentativa di'. (ip,-,racícna1i;~ar, na pr~itica, tais 

conceitos €. general Í?0ç.õez, não poderia fugir éi eHa caré:ncia e dubiedade tellti 
,- • r\ 

no_.rg~c,~. 

J~ em 1969, frisava Dennis, ao tratar da funçio de con~ultor de 

DO: 

, . 1 
Or[;anl.;~,"'.~,~1.ün.~ CCLt íi1.ter-rclé: 

~ '"' .-' 1 r ~ i: f A • 1 
c ... 'Vnl,..j.(;~.~) t.,: .......... , no T(Clt l'CO:lt.O de vistg, o C!.ue ê nUJ.L 

ral" , 
• - a • I • 

(O grl.fc e (ta CrlSl!l~~l) .1 •••• e , •••••••••••••••••••••••• c •••• 

••••••••• , ••••••• ,~ •••••••••••••• tI •••••••••••••••••••• •••••• , ••••• 

"Rcl.::.cíCTlc.:c1o a ê::.tc p01~to cst."ê: o cleBÍntcr0·rS('! total ~m projetos de· 

Pc.squ:í.~a de 1c:1[,0 1'1:;:.7.011
• "j~V~'··~ dl.sGo, cc~, ,ügum::s n(>t~vc.is excc-

çõcs, (I c:cnt~1j 1 ter ek ele sQnvol\'ir~,él1to org:JJ.--d.z2.cional raré:f:·,cn te 

pesquisa E:ôbre o seu sisterüt;--clientc, exceto para infre.'lüentes ef 

tudos de 'av::1lL"c;f.lO:}6. 

A cituasio n~o persçe ter cvo]~{do suito, pois, em 1973, J. Jen~ 

nlr:gs Partin élssinaJ.8V8. no pref;:\do da colct.:;r'0é1. sobre intervenções d~ DO, p~r 

ele editad.a: 

" ... , -I' 1 . ')' b' d No mor~ento e ~lT..pos::;lve escrever um _l.vro que a ranJa tu o sobre 

DI). H~ dsmád.ados pC:1tos C~ dsta diferentes,,47 

Di~.te dc. sitü~ção rein.::."!.tc, quel-se tOIt1C DO cono um novel CDmpo de 

cc:-~hccir::C!ntcs, 1usr cc cCl1é'ldere un enfoçu2 Q:, aplícas;uo de conhecime,ntos das ci

f::lcins co,,·;ort3m'2.ntt<Hst;:s ao cc;:'..tcxto .:dGiciscn:_tlvo-orSEnizacional, uma coisa 

, , .... ~: 

c s t ;' t ,; ~ (~;; 

I-:{-f-c~=-~-~-: .; 

:-.,,',,113, \';z-.rn:n G., o~rn cit.:'.~::1: p~~. 93 

de 

u til i,z é.t1a pelos dive.rsos 

,- . 
c:. c r'. C~ Ç!. C:~,1 

.. . .. 
'O~~.L t:i.",/C!., 

~oc~al.s - a Sociologia, 
sua conhecida c132siri 

D,· ... '?Jo,·:-
--.---"-"' 
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Todavia isto nao 1112 parece Uil:.:1 situ~ç;o exclusiva de DO. Pode ser, 

talvez, méUS agudizante, tendo em vista o próprio st.::~tus científico que os estu 

diosos do assunto lhe pretcndc~ ~tribujr. Discrep~nci8s de conceitos e falta de 

unifor~idadc termino15gica ~~istem delltro do pr6prio campo t~cnico da Administra 
- 48 ~ -çao sem que isto comproDeta a essencia de um trabalho tecnico. 

Em decorr2nci.:1 do GUC foi dito, se cOQprcenderi melhor qualquer di 
verg~uciR entre o significado dos termos, conforme foram utilizados pela consul

toria e outros significados COi:"! que, porventura, sejam encontrados em outros cou 

textos d(~ DO. 

Darei D sC:i311lr, é1 definic;;o Ctpcracion.ql dos tenlOS utilizados na 

consultcria, com ~ais freqU~nci&. 

1. DIAG:~ljSTICO 

Fase inicial elo processo de DO, constituído de lIITlil seqUênci.:1 de ativida(12s a 

serem desenvolvidas pela consllltoria, junto com o sistema-cliente, com o ob-

j cti vo de cl&rificar o conhecimento elo proble~ila, atraves da identificac;?o 

dns vari~veis respnns~veis por sua ocorY~ncia, para posterior fix.:1ç~o _ de 

açao ou açoes tendentes a resolv~-lo. 

2 • SI STm!A - CLI EI\'l'E 

o conjunto fOrEtado pelos sistemas interno, intern1(~diãrio e externo, CUJOS 

integr<:mtes tinham responso:bilidade m.'ljs direta na implantaç80 do sistOTi1il de 

treinilmento. 

3. SISTEl-iA INTERl:W 

!IS 

O grupo da Superintendincia constiturdo pelos dirigentes e funcionirios t~c 

nicos de nível sL,perior, ca,a os quais c para os quais foram desenvolvidas .:1:'; 

atividades dn cOllsultoria. 

O qUéllificé.tivo "interno" decorreu de sua pOS1ÇélO central e nuclear em re1a-
- • À • 

çao ao s~stema ,-,e trelnam2nto. 

O gJ:UpO formac~() p.::.los r~C:inbros cl.:1 CO:'1Í2<:20 de CoordenAção que erHnt, ao mcs~:~() 

tempo, repl !2S'2HL:antes délS S2crctari~:..; r:::.:u.duais na Co:niss&o e af,clltes de tr~'l 

na;r.Ci1;::o da:: r('~i'C'ctivélS Secretarias. O qu:llificnl:Í.vo "inten11'2diãrio" inaie.:; 

SU:l p:1siçãd de .;1.0 entre o órgGo cC:'1t.L:l("sistc:11a interno") e DS Secrc:.t<::d ~~:~. 

l\Cst0 1)::.rticl1.l:~1· r:~~deri':T:] S{1C ci t3d()~; i'<~:~_12ro'~ C':~2::!pJ.os Cr:1 O & ;-·1, f...r.·.~i.l1i.c~t"!·~ .... -· 
çilo de C.::·~'.:t: i,'. ~~ .• l<;ii()s, 'L;:<.:L:':L'::'ní:o CLe:. ElllrCL:'::lto, a oLvícclili.',C d.:1 m~t:eCJa 
tcr~,~l C:",P2C<2ss:íl..'i;; e;ü excl::pli l.icaçJo. 
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5. SISTE1-L\ EXTl:n;w 

o grupo formado pelos dirigentes aos qU81S, nas Secretarias EstnJuais,estavam 

subordinclGos os 1,~':;:llbros d;1 CO:'liss::lo de Coon1cn2ç.ão. O qualificativo "e::tcr

no" indica 8G<l poslçao rclDtiva é!O órg~JCI central no sistl,ma de treinamento. 

6. STSTE~,!A n!:: TJ~EnA:'lENTO 

O conjunto de fl!ncion~rios) õ~-gD.OS e ativid.:tdes envolvidos na função de trei-

namento. 

7. SISTEt-lA AmmnST?'>.TIVO ESTADU1\L 

A Adruinislraç~0 P~blica Estadual, consid~rada em seus aspectos 

nais, estruturais, legais, politicns, n0r~2tivos e culturais. 

org8nlzaelO--

8. AGE1\,!'E DE TREHi/2IENTO 

Funcior:ârio incumbido de funções técnicas e ad!ilÍnistrativas de tr.:::illâITlento. 

9. LABORATÓRIO 

Sess~o semi-estruturada com o objetivo de possibilitn~ ao grupo ou g[\lPOS en

volvidos aprendizAgem atrav~s da experi~neia. 

10. REUNIÃO DE rEED13ACK DE DADOS 

Reunião planejao3 co:a o objetivo princlp.éil de inform~ll' o sistemo. "externo" so 

bre os dados recolhidos aeerea do sis te~:!a de trci néli71ento, bem eomo obter é'.S 

reações do sistcrLi3 "externo 11 em relação a esses dados, e, tendo cono objetivo 

sccund3rio a eventual mobilização do sistema para a ação. 

11. SITUAÇÃO-PROBLE;~~ 

Contexto situacional que ~ visto cowo envolvendo e afetando o problema, defi

nido, no caso, corno a implantação do sistema de treinruJento estadual. O pro

blema e parte da si tuação"-problema. 

6. Sumário dos capl~ .. tulos sEguintes 

o segundo capttulo constar~ de uma revisao crItica da literatura de . 
DO. t-~ele se fa-.á lll'lâ, analise c.:cmentoJa e cri ti cada das premissas, bases teô <.--
cas e v<llores pus !:ul.:Hlos pelos principcüs <,~Itores de DO, segundo o que. tom ~ ;_do 

publici1G.o C pôd", ser consult.:1'.lo p0la autora. UIII elos objetivos do capttul0 

cri::ll- D.S C0~1di('õe~. F3ca ar:.p~~;;r :1 cornprCE'r,SdO da natt:rt'7,a do DO e do prôpcio 

50 de cü~3ultoria. 

-co 

N . ~ 1 - f - " - I'" . . o terc21ro Ca?1lu~O, sera clta uma GCSC~lçao ana 1tlca e ~ntelpr~ 

tativil elas ati\,_i.d2d('~, desenvolvidas pe1.1 cO;lsult02-Ll, U!:l2 sintese do diaZ'~15stj co 

so~n:c O " 
.~ 

resultados mariif2stos e lat0ntes da consultoria efótuada . 

• 
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Finalmente, no qp.:>xto ci.1pítulo, a autora tentará extrair algumas 

eonclus;~~ do caso ~ luz das couccpç;es tc5ricas, valorativas e mctodo)~gicas 

de DO, bem co~o caracterizar DO n~ campo da teoria administrativa, to~nudo por 

base, priJicipalli1cnLc, as anal:i.sc:~, e conclusQes ela])oradas D.travcs da revisão da 

literatura. 

Como e d2 praxe Cifi trabalho~ Gonnsr~ficos, o foco deste caprtulo 

inicial ê o prohJe!!t:J objeto da p:-~~.SE::lt2 P'ol!ç:;rafia, ondE:' será apresentado sob 3 

forma de um estudo de ca~o. 

Preccà,,::nc1o a introJu~~2o elo problc!7la -" a jlnplar:.tação de tlr.1 S1.steILa 

de trein<':I~(:.nto de. LHt
'

,-' é,ch:!ÍllistruçJo p~blica est2.dual - a autora fez algumas co:..=. 

sic1eraçÕí!C; preliminares sohu: DO to suas características funda4Jcntais, riO senti

do de estatclecer UI,) Clt!adro COrlCc,;'tual cessa 3rea de. conhecim:=nto, qU3~l:O pro\!"2-

sõrio, TI'éli'. suficiente para icentíficélr e c:c,fini;:- o referido prohlema COiT;O susccr. 

tIvel dE' ~ lu" c1o r
. "~("-·~11p"C" L·· C>" C1 4J: c.' l'.1.. iJ v... v.... ,,' te6ricos ~ da metodologia de ~on-

sultoria de DO. 
:;""; . 

Nessas consideraç;es 
ç: .~'.'~' 

preli:iiii1-~res' fortim p'ostas enl rele.vo as ide12s 

b&sic2S suhjacentes n~~ ~efiniç~cs de DO, que for&~ as seguiutes:a) mudança pl~ 

nej "ela da. orgallizaç2~); b) lTiudança concebida co;no processo contínuo, assemelhan

do-se a pr(lcesso jnsd tllcional, que foi àefinido ã ns. 2, como "o conjunto mais 

ou menos completo dos processos especiais que caracterizam a ~ida da maior par-

te das instituiç;es (aparecimento, desenvolvimento, luta, competiç~o, persis-

t~ncia, desorganizaç~n, reorgauiz3ç~oj'; c) natureza de sistema social das orgq

ni;.:ações, pCi"tanto, de siste:nas élbc.rtos, em interação com o ambiente; e d)atua-

ÇClO cio sist<.::;G;! hur::2..no para f.:lzc1~ <,contecerem as mudanças, r.12smo que estas inc:_

d.:::,;~ solne c.:>:::pollêntes cs trutu-r·aü. t~cnic,ls e outros semelhantes. 

Da foi visualizado sob dois âllgi.l-

prOC0SGO 

. , .. . - . 
• ) 5J.stc':<: InL"·.:iO C '.S org'~ld.=~.ÇG"'S se prepara para ll.dar com a 

DJ pelo ângulo, isto e, como um processo 
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d~lIlÇà, correspondc a ur.:aa da~ principais c~n:actcrIsticas da metodologia de DO c, 

por cons~guinte, de sua consultoria. 

Nas a consultoria de DO, alem de operar diretamente com o sistema 

hu~.lâno, apresenta outras peculiaridades que a di,;tin?,uem da consultoria tradicio 

na1. Entre tais peculiaridades rcssaluir1\ ti utilização (ao lado de metodos, tccni. 
cas e instrumentos co:nuns ~qucla outra fonna de consultori2.) de um instrumental 

metodol6gicu baseado eru processos psico-sociais de aprendizagem, mais adequado i 
d:iI'1C!lS;O h~.p::ilno-cc.,:;)p()rt2!:lClltDlista da :;Iod~rna teoria aJministrativa, e a aplica

ção de um csql1C:lla operacional im"2.loL;o ao mode.lo de pt~sq\.!isa-3ção, de Kurt Lc\·]in. 

Esses aSl1.2dos p2culiares ua consultoria àe DO cI!:prestéu:n. uma nova 

diL2DSão ao uab:llho do consnltor, quc dei;.;?' de ser _~ _J~Sr~~~sâvel_ pela apresenta 

ção de solvçoes pal:.:1 0'-; problenas de ,/lil" o·cf~'.ni?as:<'lO, para tornar-se o co..:.::espo~ 

~~I~y~~L .. junto COl!\ a organizaç~~o, pc) él dÍ;:'~,nose do" t;e.us problemas t:! pela busca dé1s 

t;o caso COllcr€'.to que. constJ.LUl o tCi"". cenlr21. desta monografia - a 

implZ"!ilt8. çãc de U'!l tlist.E:!ma de treinamento - o traba.lho de. consultoria se limitou 

a fase de ciôgnõ8tico. 

-Isto porque, de UIil lado, o problema se configurou como tal, exata-

mente, porque a org2nização que tinha a ncspons,óilid~de da impla.ntação do sist.1? 

m.a de trein~ncnto 1120 C-O;lSE!t;llira. '?fetivZ-l2, ap2S;lr c.\<:3 tentativas nesse senti-

do; por outro lado, porque, de acordo co~ a metodologia de consultoria de DO, o 

dial.nostico dO que era o proble8a, rCR1;;:"ntc, ou do que o estava octisiona..,do, -e o 

passo inicial de qualquer processo de mudença administrativa planejada. 

o capitulo trata, ain0a, do contexto institucional-estrutural do 

problema e dos seus antecedentes, da dcfilüçJO op,::rudonal de termos usados no 

caso, bem como ~a metodologia utilizada pola consultoria e daqu~la que ser~ apl! 

c2da, poste!':i.orr..ente, r.o cstu:,::) do referido caso. ~\:':.bas, entretanto, serao des

cri tas, ele fom.::. pormenorizada, no capí tu} ú próprio - o terceiro. 

f e\ii·~~c:.Le. qu? "'5 considl'Cações tcêll-i (:;~s inseridas neste capí tulo 

interpretação 
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II - REVIS]:.o CRLTICA DA L1TERATURA DE DO 

1. Jrajot~ria d~ liter2tura de DO 

O Desenvolvinento Organizacional como area de conhecimento sistema 

tizado nao ê só relativamente novo; ê tambem, ou talvez, por isso mesmo, um ramo 

. l' 49 de conhecimento que tenta canso Idar-se 

Em conseqUê~cia,sua literatura, isto é, a literatura cUJa temáti

ca pode> ser co::sidcrêda CO:'lO de DO propria:-rente dita, existente no Brasil, em In 

glês e português, ê ainda pequena e pouco vigorosa para se julgar melhor a área, 
- - 50 -

em terIi10S de teorizaçao e mesmo de unidade de concepçao Es ta observaçao COIU 

cide com o que diz Robert L. Khan, ao comentar a situação dos estudos e das pes

quIsas sobre organlzaçoes, de um modo geral. e sobre DO, em particular: 

"Desde entao (refere-se ã observação feita por March e Simon há 15 

anos), acr.edito que a opinião cáustica' se tenha tomado menos pr~ 

cedente em relação ã pesquisa organizacional, em geral, mas, infe 

li zmen te , perm~~ece verdadeira no que se refere aos escritos sobre 

desenvolvimento orga~izacional. Algumas proposições teóricas sao 

repetidas sem dados adicionais ou desenvolvimento; conselhos come 

zinhos sao reiterados sem serem submetidos a prova, e algumas 

firmes generaliz:lções êmpíricas são citadas com reverencia,mas sem 
. , - 51 

refInamento ou expllcaçao" 

49 d' f ... ' , 'd' Parece I lCll dlzer exatamente a Ida e de DO. Entretanto, tomando por base 
u~ dos seus principais autores, í.J"arren G. Bennis, DO teria começado a surgir 
nos últinos anos da decada de 50 (Bennis, obra citada, pãg. 2). Tambem íV. í.Jamer 
Burke, outro dos primeiros autores de DO, parece colocar o surgimento de DO mais 
ou oenos na mes:l1a época, quando diz: "O Desenvolvimento Organizacional (DO) tem 
aproxi!:laJô::;entc 10 anos cie idade. Embora fi1uitos dos elementos compreendidos em 
DO tenh2;;< lil.:lis de ur:!a déczda, DO co:no um corpo sistemático de conhecimento e ha
bilid~de n;o ntin~iu a adolesc~ncia. E como LIDa criança pr5xima da puberdade, 

..". '..1 ...l • f' ,... , . # • esta lJuc:.ilLlúO 1:0,-,.0 dIa CL. Contci'lporar:y Orgil::1.. zntlon Development: conceptual orl 
cnt.:ti 0:1 ,:,1(3 int":r\'e!1tio::.s (coletânea), eà-ítn.la por IV. Harren Burke, Hashington~ 
DC:--::TI~--lns t itute for ."[J~~fied Echa\'Íoral ScicrlcC', 1972, pâg. XI. 

50 Roh:2rt L. Khan, e!:l seu 3.rtigo, "O::-~ani2at:i(aal Development: some problems and 
proplJ3.:J.ls", in Ih:. Jour:1.:11 af j .... pplicà Beh':ivioral Science, vol. 10 n9 4,1974, à 
p7ig, 487, di2 que, s2gunGO Jcr0:10 Fr:mklin, hirJÍ.a, em 1973, cerca de 200 livros, 

. ... 1 • 1 D Q 1 . --.l - " r:rn·S"s " C::'.;'l tu_os csc;-'.l:os sc're O. lua ~uê'r prevlsao ~lO numero hOJe eXlS te!:"! 
t..:: :~,'j'i~: t.c.:.,:rdria, dL:.1:1 .::l :10:~S.:! con:lição de país não produtor de literatura aei::' 
mi n i s t L.1 t i va , 

(traJlIç~o livre da autora). 
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Enquanto realizava a pesqulsa bibliográfica para esta mon?grafia,pude 

fazer algumas observaç;es nesse sentido que podem ser assim resumidas: 

~) com exceçio dos livros integrantes da S~rie Desenvolvimento Organizacional, da 

qual seis traduzidos para o português, em 1972 (atualmente, a série é de nove, 

em inglês),não encontrei. nos livros, contribuições novas que indiquem uma ativi 

dade de pesquisa orientada para o teste das generalizações teóricas subjacentes 

em DO. Pelo contrário, tais livros, em sua maioria, de casos relatados por 

profissionais de DO, se utilizam quase sempre das meSmas referências bibliográ

ficas aos autores da série mencionada e outros mais conhecidos como articulis

tas, além, evidentemente, dos, hoje, quase clássicos das ciências do comporta

mento: Abraham ~laslow, Douglas NcGregor, Frederich Herzberg,Chris Argyris e Ren 

sis Likert. 

b) Em quarenta e sete artigos publicados no período 1971-1975 e selecionados das 

revistas disponíveis que, em meu entender, podem ser consideradas representatl 

vas para a pesquisa bibliográfica sobre DO,52 verifiquei que, a rigor, somente 

65%, ou seja, 31 artigos versam sobre DO. Ainda aqui, o percentual ,que, de al

guma forma, pode ser classificado como pesquisa e avaliação dessa área de conh~ 

cimento e bem reduzido - cerca de 15%, equivalente a"7 artigos. A análise 
., 

crl 

tica é expressiva em relação ao total - 29,8% ou 14 artigos; o número mais Slg

nificativo, entretanto, refere-se a temas relacionados com os pressupostos teo-

ricos de DO, valores e mudança, de modo geral. Numa categorização sem 

refinamento, os artigos podem ser assim distribuídos: 

Tipo do conteúdo 

Análise da tecnologia de apoio em Do53 

Síntese de literatura sem crítica ou acréscimos 

- Relato de experiências 

- Pesquisa e avaliação 

- Temática de interesse correlato (mudança, teo-

% 

6,4 

6,4 

8,5 

29,8· 

rias.comportamentais, valores etc) 34,0 

100,0 

52 Ver bibliogcafia no fin;l da monografia. 

muito 

53 E d . d d l' d .. . I' - . stou enOUllnan o e tecno ogla e apOlO a DO aque es instrumentos tecnicOs de 
administração que podem ser utilizados independentemente de um programa de DO ou 
podem sê-lo co~o ccnscqUência de um dia~n~stico de DO. Os mais comuns s~o: Treina 
mento, Administração por objeti\'o~ (ApO), Enriquecimento de Cargos, Planejamento 
de Carreira. Cf. French, ~eridell L. e Bell Jr., Cecil H., obra citada,págs.162-l68 . 

• 
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Os artigos produzidos nesse período (1971 a 1975), lidos pela auto

ra, nao cheg~~ a apresentar características marcantes, do ponto de vista cronoló 

gico, que possam revelar, com nitidez, a linha evolutiva de DO. 

Com alguma cautela, porem, diria que no período 71/72 parece predo

mwar a preocupação de justificar a necessidade de as organizações se adaptarem 

às mudanças que ocorrem no mundo e, por outro lado, clarificar conceitos de DO, 
54 

bem como estabelecer diferenças entre a novel área e outras áreas correlatas~ 

No primeiro fu~o do biênio 1973-1974 ainda são encontrados artigos 

que, de alguma forma, continuavam veiculando esclarecimentos sobre DO, sua natu 

reza, e suas "tecnicas. Entretanto, já se nota uma tendência para a divulgação 

54 
Dentre os autores e respectivos artigos do período destacam-se: 

Culbert, Samuel" A. e Reise1, Jerome, "Organization Development: an Applied 
Philosophy for Managers of Public Enterprise", in Public Administration ~ Re
view, \.Jashington, DC, " American Society for Publié Administration, n9 2, Mar/ 
Apr:~, 1971, pãg.' 159-169 • 

.. 
Rehfuss, John A., "Traíning, Organizational Deve10pment and the Future Orga-
nizati.nn", in Public Personnel ~lanagement, Illinois, International Personnel 
Manage~ent Association, valo XXXII, n9 2, Apr., 1971, pâg." 118-12L .. .', "-..' ': 

Katz, Daniel e Georgopoulos, Basil S., "Organizations in -a-~êha.T1ging World rt
, 

in The Journal of Applied Behavioral Science, vJashington, DC, NTL. Institute 
for Applied Behavioral Science, vo"L 7, n9 3, May/June, 1971, pâg. 342-370. 

Burke, \~. \.Jarner, "A Comparison of Hanagement Development and Organ.ization 
Development", in The Journal of Applied Beh3vioral Science, \.Jashington, DC, 
NTL Institute for ApplÍed Behavioral Scienc~; voL 7, n9 5, Sept/Oct, 1971, 
pãg. 569-579. 

}1otta, Fernando C. Prestes, "Algumas considerações sobre Desenvolvimento Or
ganizacional" in Revista de Administração de Empresas, são Paulo. Escola de 
Administração de Empresas da Fundaçao Getulio Vargas, voL 12, n9 2,abr/jun., 
1972, pago 35-45. 

Beck Jr., Arthur C. e Ellis, D. Hillmar, "Ol) to HBO or HBO to OD: does ir ma
ke a difference1" in Personnel Journal, Santa Honica, The Personnel Journal, 
Inc., vol. 51, n9 11, nov., 1972, p~g. 827-834. 
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de pesquisas, se bem que incipic~tes, e para a crítica a DO
SS , acentuando-se 

ultima tendência a partir de fins de 1973. 

a 

55 Dentre t t· t . d ~ d d t os au ores e respec LvOS ar LgOS o perLo o es aCfu~-se: 

Bowers, David G., "OD Techniques and their Results in 23 Organizations: The 
Michigan ICL Study", in The Journa1 of Applied Behavioral Science, vol. 9, n9 
1, J~,/Feb., 1973, pâg. 21-43. 

Margulies, Newton, "Organizationa1 Development a'1.d Changes in Organization 
Climate" ln Public Personne1 Hanagement, vol. 2, n9 2, Mar/Apr., 1973,pãg.84-
92. 

Tosi, Henry, A1dag, Ramon e Storey, Rona1d, "ün the Measurement of the Envi
ronment: an Assessment of the Lm,rence and Lorsch Environmenta1 Uncertainty 
Subscale" in Ad~i:"lÍs trative Science Q'_!arter1y, Ithaca, ~. Y., The Graduate 
Schoo1 of Business and Public Administration ,at Cornell University, voL 18, 
n9 1, Mar., 1973, pãg • 27-36. 

Sashkin, Marsha11, Burke, W. '~arner e Levinson , Harry, "Organization Deve10p 
ment Pro and Con", in Professiona1 Psychology, Washington, De, American Psy= 
chological Association, Inc, vol. 4, n9 2, May, 1973, pãg. 187-208. 

Ramos, Alberto Guerreiro, "A Teoria Adminis trativa e a Utilização Inadequada 
de Conceitos" in Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, Escola Bra 
si1eira -de Administraçao P~blica da Fundaçao Get~lio Vargas, vo1.7, n9 -3~ 
ju1/set, 1973, pâg. 5'-17. ' 

Gre'gg, Roy G. e Naanen, John Van, "The Re&li.ties of Education as a Prescrip
tion for Orga~izationa1 Change" in ~ub1ic AcLrninistration Review, vol.. 6, Novi· 
D2C., .1;73, pago 522-532. 

Walton, Richard E. e Hanlick, Donald P., "The Et~lÍes of Organization Deve1op
ment" in The Journal of App1ied Behaviora1 Science", voI. 9, n9 6, Nov/Dec., 
1913, pãg. 681-098. 

Strauss, George, 'brganizatic,1a1 Deve10pmen t: credi ts and debi ts" in Organiza 
tional Dyna:nics, t\. Y, A.~ACmf, American Hanagement Associations, Inc, voL 1:
n9 3, thnter, 1973, ·pág. 2-19. 

Khan, Robert L. "Organizationa1 Deve1opment: some problems and proposals" Ln 
The Journa1 of App1ied Behavioral Science, vó1. 10, n9 4, Oct}Nov/Dec, 1974, 
pago 485-502. 

Duncan, Da'1iel M., "A Sys tems View yf OD" in Organizational Dynamics, 
A.~ACO:·r, Arnerican Management Association, Inc., vol. 2, n9 3, l.Jinter, 
pâg. 15-29. 

N. Y. , 
1974, 
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A literatura de periódicos, em 1975, ate a data em que encerrei a 
. 56. d pesquisa continuava apresenta~ o, ao que me pareceu, uma preocupaçao com pe~ 

quisa de .resultados de aplicaç~o de 0057 , o que talvez venha a indicar uma ten

dência mais orientada para o teste empírico de DO do que para a crítica de suas· 

conceptualizações e tecnicas. 

Estranha~ente nao encontrei nos periódicos dos anos de 74 e 75, con 

sultados e lidos, qualquer referência ou comentário sobre os três livros da -se-

de Organization Development, da Addison-:- Hesley Publishing Company, publicados, 

em inglês, em 1973,58 dos quais consultei dois: Physical Settings and Organiza

tion Deve1opment, de 1. Fred Stee1e, e Designing Comp1ex Organizations, de Jay 

Galbraith. 

No prefacio comum aos dois livros retro mencionados ,os responsáveis 

pela serie, Edgar H. Schein, Richard Beckhard e Harren G. Bennis, dizem textual 

mente: 

56 

"Uma ar~:a de interesse que recebeu atenção insufuciente na serie 

original foi a relação da organização com o seu ambiente. Somente 

o volume de Lawrence e Lorsch tratou, explicitamente, do problema 

que, entretanto, continua a ser uma das areas mais frutíferas para 

maior exploração. O ambiente esta mudando, rapidamente, e o lmpac 

to desta mudança sobre o processo e a estrutura organizacional pre

cisa ser compreendido de maneira clara, para que os esforços de DO 

permaneçam releva~tes para as realidades organizacionais. 

Ao escrever ~ste capítulo, encerrara minha pesquisa bibliográfica em setembro 
de 1975, aSSim ')s nÚmeros dos, periódicos saídos posteriormente não foram consul 
tados. 

57 Cf. Annenakis, Achilles A., Fie1d, Hubert e Hosley, Dona1d C., 
Guidelines for the OD Practitioner", in Personne1 Journal, vol. 54, 
1975, p~g. 99-103. . 

"Evaluation 
n9 2., Feb., 

Cf. Kimberley, John R. e Nielsen, ~';arren R., "Organization Deve10pment and Chan 
gl2 in Organizational Performance" in Adí:!inistrative Science Quarterly, voL 20:
n9 1, June, 19i5, pâg. 191-205. 

58 
Correspoade ã S~rie Desenvolvimento 

em português, por Edgard BIUcher Ltda. 
em português até novembro de 1976. 

Organiz~cional, que vem sendo 
Os novos livros não estavam 

edi tada, 
publicados 
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"o conjunto dos tres livros apresenta "três perspectivas bastante di 

ferentes em relação a este problema, na esperança de estimular mais 

fortemente pensamento e prática". 

"No nível mais geral, pode-se conceber o ambiente gerando um conjlJ!!. 

to de valores que influenciam o funcionamento organizacional e o 

pensamento gerencial. Roeber escreveu, de uma maneira geral, sobre 

em que tem consistido algumas dessas mudanças de valores nas últi

mas décadas e como tais mudanças influenciaram o pensamento geren

cial. Em um nível mais específico, o ambiente e uma fonte de infor 

maçao para uma organizaçao, e a organizaçao precisa aprender como 

processar quantidades cada vez maiores e categorias mais complexas 

de informação. Galbraith trata deste problema relatando como dife

rentes formas de estrutura organizacional evoluíram em resposta a 

problemas cada vez mais difíceis de processamento das informações. 

Embora a análise da estrutura organizacional tenha sempre sido um 

problema difícil de ser tratado sistematicamente, Galbraith encon

trou uma maneira de ordenar esta complexa área, baseando-se nas 

teorias precedentes e integrando-as com seu" enfoque organizacíonal 

de pro..;essamento das informações". 

"o ambiente ta'1lbem pode ser concebido em termos físicos mal.S concre 

tos. O trabalho ocorre num ambiente físico e e influenciado pela 

natureza desse ambiente. Entretanto, virtualmente, nenhuma atenção 

se tem dado ã análise e ao tratmaento sistemáticos desta parte do 

ambiente. Steele oferece uma visão clara sobre algumas questoes, 

provê um esquema de diagnóstico para a análise do ambiente e sugere 

como as organizaçoes podem começar a criar ambientes físicos que se 
. . b' . "" 11 59 Jam malS congruentes com os o Jetlvos organlzaclonals 

Tudo indica que os novos livros da Serie Desenvolvimento "Organi~a

cional assinalam uma nova etapa de DO, cobrindo dimensões da organização que, de 

forma reconhecid,."!, principalmente por Bennis, não haviam sido cons~deradas em 

sua importância intrínseca na fase inicial. 

Na verdade, já em 1969, este autor manifestava sua preocupação com 

a sobrevivência de DO, se não viesse a desenvolver modelos que considerassem ou 

tros dimensionamentos da organização, entre os quais se referiu, de maneira ex

pressa, a poder e estrutura. (os grifos são meus) 

59 . . . ~ (_ 
Cf. Galbraüh, Jay obra cüada, pago V - VI Traduçao livre da autora) 
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De forma explícita, Bennis verbera a aparente negligência das ciên

cias de comportamento com relação a essas duas variáveis, observando que, fre-
- - , , d'f 60 qUentemente, a primeira, isto e, o poder e 19norada ou tratada com 1n 1 erença , 

e a segunda, a estrutura, também é relegada, porquanto, na verdade, nao se pare-
, -,. , 161 

ce conf1ar em outras mudanças, senao as de c11ma organ1zacIona • 

2. A dimensão teórica de DO 

Na analise da literatura de DO, considerando os objetivos desta mo 

nografia, concentrei-me nos aspectos relativos a premissas, pressupostos cientí-

ficos, categorias conceptuais, valores, metas, metodologia e modelos, cu seja, 
. ,- -, d 062 

no que se poderla cha~ar de d1mensao teor1ca e D 

Assim focalizado, DO apresenta um conjunto de premissas e de pressu 

postos que parecem provir de três importantes fontes: uma, as teorizações dos 

cientistas do comportamento ligados à Teoria da Organização; outra, as mudanças 

econômicas, tecnológicas, políticas e sociais que atingem todas as instituições 

humanas, inclusive., é claro, a Administração. A terceira fonte é representada 

pelo enfoque da Teoria de Sistemas, atraves do qual a organização ê visualizada 

como um sistema aberto de transações com seu ambiente. 

Apoiando esse conjunto de prem1ssas e pressupostos encontra-se um 

conjunto.ne valores que, explícita ou implicitamente, colocam o homem como variá 

vel decisiva na organização, surgindo, em conseqUência, outros valores mais pra~ 

maticos que procuram, de maneira 9~~racional, legitimar a mudança de comportamen 

to organizacional na direção daquelea valores mais abstratos. Estes valores mais 

abstratos que, em última analise, são valores universais relacionados às concep

çoes de vida e mundo, em parte permeiam os próprios pressupostos teoricos de al

guns comportamentalistas, e, em pqrte, estão alIorando no cenario de estudos so 

bre a organização, como uma decorrência mesma das mudanças profundas por que 

atravessa o mundo, abalando não só os sistemas econômicos, sociais e políticos, 

b d ' 'd -. 63 mas so retu o os s1stemas 1 eolog1cos 

60 . -Bennis, Harrcn G., obra c~tada, pago 91. 
61 Ibidem, pago 92. 
62 

Ao e:npregar o adjetivo teórica, a autora néO esta preocupada com a concejJtu~ 
liz.::ç"io rigorosQ de teoria no sentido das ciências empíricas, mas com sua utili
zação como u;.ua categoria an;pla que abarca suposições baseadas em pesquisas fac
tuais e categorias filosóficas, como os valores. 
63 O - d . . -. ,; '-,,, ter80 esta us~ o no sentldo soclologlCO de cultura ldeologlca que,segc~do 

pitirim A. Sorokin, constitui um dos níveis da cultura empírica de mna pessoa ou 
grupo, A"cllltura ideolô:;ica" e formada pelo "total de significados, valores . e 
norê1:1s", Cf. elo .:lutar CitLldo Socícclncl, Cultura y Personalidad: su estrutura y Su 
din.",mica, ~!.:lJrid, Aguillar, 1%0, pãg. 481. 
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Tambem se infere da literatura que as premissas, os pressupostos e 

os valores de DO, embora presentes em todos os autores dos livros originais da 

- . . .. 164 d d I f' - b Serle Desenvolvlmento Organlzaclona , revestem em ca a um e es elçao astan 

te específica, que se configura nos seus modelos de DO, como e o caso de Lawrence 

e Lorsch, de Blake e Mouton~ de Schein e de Halton. Com efeito, há nesses au 

tores ênfases tão distintas que, às vezes, é difícil integrá-los num esquema de 

conhecimento bem definido e unificado. Esta observação ficará mais clara quando 

forem descritos e analisadus os modelos dos referidos autores. 

2.1 Premissas, pressupostos científicos e categorias básicas 

Duas dificuldades, pelo menos, se me deparam ao tratar deste tópi

co. A uma delas já fiz referência no i tem anterior - a configuração particular 

dada pelos diferentes autores ao que parece ser o corpo teórico de DO; a segunda 

dificuldade decorre da tentativa de classificar as idéias esparsas nos 

de DO numa estrutura lógica, que permita uma visao ordenada e conjunta 

autores 

dessa 

-area. 

2.1.1 Premissas 

No meu entender, todas as premissas de DO estão contidas, de forma 
_ . ~ . - . 65 - . 

expressa ou taclta, nas tres proposlçoes colocadas por BennlS no Prefaclo do 

seu livro, Desenvolvimento Organizacional: sua natu7eza, origens e perspectivas. 

Eis as proposições de Bennis: 

la. " [: '.0 o o •• ] cada e t;das as epocas desenvolvem uma forma o!ganizacional que 

e a mais adequada à índole daquela época e I·~~ ] certas mudanças sem para

lelo estão ocorrendo, as quais fazem com que se torne necessário revitalizar 

e reconstruir as nossas organizações". 

2a. "t.A ....• J a única maneira viável de se mudarem as organizações consiste em 

se mudarem suas "'cultura!!, isto e, mudarem-se os sistemas dentro dos quais 

as pessoas tfabalham e vivem". 

64 
Os autores da serie original, publícada em inglês, em 1969, e ero português, 

em 1972, são os seguir:tes: ~·:a.rren G. Bennis, Richard Beckhard, Edgar H. Schein, 
Paul R. La\,'rence e Jayt.;. Lorsch, Robert R. Blake e Jane Srygley Houton, e l'i
chard E. Halton. 

65 Dentro da Série Desenvolvimento Organizacional, Bennis ê o mais geral dos ~J
tores, nele se encontrando, praticamente, referência a todos os funda.nentos de 

DO. 
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3a. "r .... ] torna-se necessário uma nova conscientização social por parte das 

pessoas que se encontram em organizações, juntamente com seu antepassado es 

piritual (sic), a autoconscientização". (o grifo é do original) 

A primeira proposição deixa entrever duas idéias: 

a) a idéia da organização corno urna invençao social moldada pelas 

cas a~bientais-temporais; e 

., , 
caracter~st~-

b) a idéia de mudanças extraordinárias ocorrendo no ambiente ma~s amplo, justi

ficando a mudança organizacional. 

A idéia da "organização como uma invenção social moldada pelas 

características ambientais-temporais" está implicita na primeira parte da pr~

meira proposição de Bennis, a qual nas palavras do autor, é urna "hipótese evolu 

tiva". 

A idéia complementarmente necessária ã -concepçao evolucionista 

de Bennis é a de que as organizações precisam ser "reconstruidas"em função de 

-cada epoca. 

Esse pensamento, alias, ê clarificado pelo referido autor em ou 

tra parte dO livro já mencionado, quando tece urna critica ã burocracia como uma 

forma or~~nizacional adequada ao século XIX, mas não ao século XX.
66 

A idéia das mudanças contemporâneas, explícita na primeira propE. 

sição, está nas origens de DO ~ para'Bennis é sua verdadeira causa. Diz este 

autor: 

"Nem os cientistas do comportarrento e nem suas teorias fizeram 

com que o desenvolvimento organizacional se tornasse necessário. 

Eles, os cientistas e suas teorias, naturalmente ajudaram, mas 

não deve haver dúvidas de que Alfred P. Sloan apontou a verdadei 

ra causa: a mUdança",67 (o grifo é do original) 

66, _ 
Benn~s, obra citada, pago 21-22. 

67 B' , - -ennlS, obra cltada, pago 21. Cf. do mesmo autor o artigo '~lem da Burocra 
cia" in Current Perspectives in Social Psychology, 2a. edição, London, ecÜtado 
por Ed~vin P. HoIlander e Raymond G. Hunter, OnTVersity Press, 1967,pág.565-572. 
no qual Bennis prevê a "morte ll da burocracia como forma organizacional e aponta 
as mudanças no ambiente como causa decisiva para que isto ocorra • 

. ' ~ 

;. 
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-Mudanças externas como premissa de DO," no sentido abrangente usado 
. . _ 68 ( . 

por Bennis, aparece com relativa enfase em Blake e Mouton embora numa perspecti 
69 70 

va essencialmente empresarial); é menos enfatizada por Walton, Lawrence e Lorscn; 
. 71 .72, 
Beckhard e Schein ; nas de módo geral, está presente em todos essses autores. 

Uma análise da segunda proposição revela idéias que refletem press~ 

postos e categorias teóricas de DO. Tais idéias são as seguintes: 

a) a organ1zaçao como um sistema social; conseqUentemente, a organi

zaçao como um sistema aberto; 

b) a cultura como um sistema complexo que modela e orienta a vida 

das pessoas dentro das organizações, mas que é um atributo da pr~ 

pria organização, como tal, e não das pessoas consideradas 

indivíduos; e 

como 

c) o posicionamento de DO como forma de mudança de cultura das orga-

nizaçoes, enquanto sistemas complexos e específicos. 

A dedução da idéia da organizaçao como um sistema social e,portanto, 

como sistema aberto, é quase tautológica. A rigor, é uma idéia contida já na pr~ 

meira proposição de Bennis. Entretanto, preferi colocá-la vinculada à segunda pr~ 

posição, por ser aí que aparece a idéia de cultura, ~ssência' das duas categorias 

básicas' teóricas de sistemas sociais: grupos e organizações. 

A segunda inferência (letra b), feita a partir da proposição de Ben 

nis, e visível em sua clarificação de cultura, pois diz:" [ .•.. ] em mudarem suas 

culturas, isto e, mudarem-se os sistemas dentro dos quais as pessoas trabalham e 
• II 73 ( . - ) Vivem. o grifo e meu 

68 Blake, Robert R. e Mouton, Jane Srygley, A Estruturação de uma Empresa Dinâmica 
através do Desenvolvimento Organizacional do ti~o Grid, la. Ediçao, S~o Paulo,Edi
tora Edgard BlUcher Ltda., 1972, Prefácio, s/n9 e pág. 1, 5 e 7. 

69 \valton, Robert E., Pacificação Interpessoal: confrontações e consultoria de una 
terceira parte, la. Ediçao, Sao Paulo, Editora Edgard BIUcher Ltda.1972, Prefácio 
s/n9. 
70 Lawrence e Lorsch, obra citada, pág. 109-112 

71 Beckhard, obra citada, Prefácio s/n9, pág. 7-5 
72 Schien, obra citada. Uma das poucas referêrlcias expressas do autor às mudanças 
externas é a que se encontra à pág. 134, quando enun:.era os valores que devem ser 
inculcados no sistema-cliente pelo consiJl tor de procedimentos: "t: .. J é a aceitação 
da necessidade de um diaç:nóstico contÍnuo. como alternativa à insistência que se 
faz nas generalizaçoes e princípios através dos quais operar. Parto do pressupos
to de que o ritmo de mudança no ambiente Ce portanto dentro das organizações) ê 
progressivo o que por sua vez vai exigir um aumento na habilidade da organização de 
diagnosticar-se e de diagnosticar o ambiente. Um princípio pode ser válido para os 
próximos seis meses, podendo não mais ser útil dentro de um ano". (os grifos -são 
do original) 

73 
Bennis, obra citada, Prefácio, s/n9. 
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Esta colocação não implica somente em reconhecer cultura como SlS 

tema e atributo essencial da organização. No meu entender, ela vai mais 

pos tula a concepção de cultura como uma categoria teórica supn.-social·, no sen tido 

de maior abra~gência do conceito. 

Ã primeira vista, esta segunda inferência está em contradição com 

o que e definido por Bennis como cultura:'" cultura' ê um modo de vida:.. um siste-
. . - . ,,74 ma de crença e de valores, uma forma acelta de lnteraçao e de relaclonamento • 

Com efeito, se se fizer uma análise da definição apenas pela ter 

minologia utilizada, pode-se concluir, talvez apressadamente, que o autor define 

cultura so~ente por uma de suas dimensões (ou um dos seus subsistemas): a dimen

sao ideologica das concepções, nornas e valores. 

Mas é o próprio autor, na mesma obra, que permite se alcance sua 
- . 75 concepçao mais ~pla do concelto ,quando se preocupa com o problema de novas 

. . . b' , d f . b -. 76 d d f' O formas organlzaclonals su stl tutlvas a orma urocratlca e quan' o e lne D co 

mo "uma respo~ta ã mudança, uma complexa estratégia educacional que tem por fina

lidade mudar as crenças, as atitudes, os valôres e a estrutura de organizações, 

de modo que elas possa.-n melhor se adaptar aos novos mercados, tecnologias~ e desa 

f , - .. ,. d d ,,77 ( 'f - ) lOS e ao proprlo rltoo vertlglnoso e mu ança • o grl o e meu 

74 Bennis, obra citada, Prefácio, s/n9 

75 - , • -Estou entendendo por uma concepçao malS ampla de cultura sua conceptuallzaçao 
antropologica e sociológica, que considera a cultura como um fenômeno de natureza 
mental, mas que se manifesta em três grandes dimensões: a dimensão das estruturas 
de relações do tomem com o se~ ~lbiente físico e ~aterial; a dimensão das estrutu 
ras de relações dos hc~ens entre si (que é a ptopria~ente social) e a di~ensão 
das estrutur~s ~e relaçc2s dos h02~ns cem os valores, as normas, a filosofia, a 
arte, o conheci~ento e outros ele~~ntos de idêntica natureza. Extrapolando para 
a org~~ização, a pri~cir~ áicensão correspcr.ce ã estrutura de organização do tra
balho, incluindo-se ar t~cmlogia, recurSOS Il'at.:.riais, ambiente físico etc. A se
gu.'1ca dir..ensão tem o seu equivalente organiz.:.cicnal na estrutura funcional e de 
poder; e, final-:-.ente, a últina dir:,ensão, perr::e;mdo e orientando as duas primeira~ 
reforçando-as e senco por elas reforçadas, constitui a estrutura das normas e dos 
valores da organização. 

76, , -Bennls, obra c~tada, pago 39, 40 e 92. 

77 Ibidem', pago 2. 

• 
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A última dedução dispensa qualquer conen.tãrio, por sua clareza 

meridiana e pela própria confirmação do autor de que DO é um instrumento de mu

dança da organização, quando esclarece: 

"O mudar-se os indivíduos, conquanto seja por demais importante., 

não pode proporcionar o impacto fund~ental e tão necessário p~ 

ra a revitalização e renovação que eu tenho em mente - se dese

jarmos que nossas organizações sobrevivam e se desenvolvam7t~. 

Pode-se dizer que as idéias contidas na segunda proposição de 

Bennis são um traço de união entre os autores de DO, muito embora cada um deles 

enfatize aspectos diferentes dessas idéias, o que se reflete em seus modelos, co 

mo veremos numa seção posterior, ainda dentro deste capítulo. 

A terceira proposição de Bennis "torna-se necessário uma nova 

conscientização social por parte das pessoas que se encontram em organizações, 

juntamente com seu passado espiritual, a autoconscientização", envolve, a meu 

ver, idéias de teor valorativo e de carater pragmático. 

Seu teor valorativo parece decorrer de um novo conceito de ho

mem, com "u."!l crescente e maior conhecimento de suas complexas e mutáveis necessi 
- 79 - - 80 
dadesll~ de "um novo conceito de poder, baseado na colaboraçao e na razao" e 

C:e. '\:' .. : novo conceito de valores organiz~cionais, baseado em idéias humanístico-
..... ,,81 . - ") democrat1cos • (os gr1fos s~o do orlg1r.~1 

Segundo se depreende do pensamento do autor, estes novos concei 

tos êstao ocasionando uma "mudança sutil, porem perceptlvel., I'_a filosofia sub-
o d .. . ,,82· .. d d ., l . Jacente ao comportamento a ~1n~strat1vo que esta re un ando numa auto-ana.1se 

deliberada das orge~izações. 

E esta auto-análise que, entendo, torna necessária a nova con1-

cientiz~ç~o social, por parte dos integrantes das organizações, de que fala B~n 

nis; autoconscientização que, por sua vez, precisando ser incülcada na organiza-
-çao, constitui ur~ verdadeiro processo educacional. Este processo configura, a 

meu ver, o teor pragr'lãtico existente na terceira proposição de Bennis, e que ele 

denomina ora de "complexa estrategia educacional", como na sua definição de LO, 

78 Bennis, obra ci télda, 
.... .. pago i.. 

79 Ibidem, 25. pago 
80 Ibidem, - 26. pago 
81 Thicem 
82 Ibidem,· 

.. 
25 pago 
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transcrita em parte anterior deste capitulo, ora chama de "revitalização organi

zacional,,83 que define como "um complexo processo social que envolve um exame de 

liberado e autoconsciente do comportamento organizacional e um relacionamento de 

cooperação entre adoinistradores e cientistas com vistas a melhoria do desempe-

h 1184 no. 

As premissas valorativas referentes ao homem, em boa parte;impl! 

citas nos pressupostos teóricos das ciências comportamentais, estao presentes 

tambem nos demais autores de DO; porém aqui, outra vez se revelam diferenças no

taveis de ênfases ou de enfoques sobre o assunto, conforme se podera verificar 

quando forem anal:i.sG:dos os modelos. A premissa sobre o poder e sua contraparH 

da, conflito, tambem aparece nos outros autores, evidentertente, numa perspectiva 

peculiar a cada um deles. Por fim, os valores organizacionais oriundos de uma 

filosofia humanista-democrática não me parecem enfatizados em nenhum dos auto-

res. 

Com referência ã ideia de "nova conscientização social", de Ben 

nis, ela parece estar presente, de forma rr.ais visível, er~ora num enfoq~e pe-

culiar ã orientação teõrico-metodolõgica dos autores, em Schein, e ~ Blake e 

Mouton. 

'Em Schein quando diz: 

liA t ê.n:fé', co cc;:; ultcr di:! ~rocedir.entos consiste em ajudar a or

g~1izaç2o a resolv2r s~~s p~oprics prcblenas, tornando-a c~s

ciente dos procecÍTI:entos orgctnízacíonais, das conseqUênciás dês 

ses procedi~entos e dos mecanismos atraves dos quais êles podem 

ser modificados. O consult"or de procedimentos ajuda a organiza 
- d .,# d' . - ,,85-çao a apren er atraves a autod~agnose e da auto-~ntervençao . 

-(os grifas sao do original) 

Em Blake e !1outon, nut',8 perspectiva eSFecific8.1!'~nte empresarid, 

qua~do tratam do seu modelo de nudança planejada: 

83 Ibidem, 
84 

Ih i<l<.::=:. 
85 SChein, 

-pago 

"O desenvolvimento siste.mático ê diferente Unto da mudança evo-

lucionária quanto da mudança revolucionaria. Aquêles que -sao 

respcnsavei~ pela liderança delineiam modelos explicitos do que 

deveria ser em comparação com o que é. (os grifos são'do orígi-

11.al) .................................................................... . . .. . . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. 
27. 

obra ci tecla, - 145. pago 
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"Êle (o desenvolvimento sistemático) se preocupa em mudar t~da 

uma empresa para avaliar seu potencial, para buscar a lucrativi-

d d 
,,86 

a e • 

1.1.2 Pressupostos ~ientrficos e fategorias basicas 

Conforme ressaltei no item anterior, as idéias contidas na segu~ 

da proposição de Bennis são o traço de união entre os diversos autores do assun

to. Esse seu carater provê~, exatamente, do fato de que essa proposição abrange 

os pressupostos teoricos fundamentais de DO. 

Tais pressupostos são considerados, numa perspectiva mais moder

na, como os próprios pressupostos da chamada Escola Comportamentalista, na Teo 

ria Acministrativa, cuja característica original ê bem considerar o sistema huma 

no da organização com toda sua gama de categorias psico-sociais - papeis, normas 

sociais, aspirações, motivações, crenças, valores e processos interpessoais, gr~ 

pais e intergrupais - as quais podem ser reunidas numa categoria abrangente: o 

comportamento humano na organização e sua dinâmica. 

Rigorosamente falando, e bem verdade não caber aos chamados com 

portmTlentalist2s a originalidade de "descobrir" várias das inpllcações comporta

r.:entds hUP.'.an?s na organização. Esta foi una descoberta daqee1es estudiosos C:~.;e 

eu chamaria de pioneiros do huna~isno organizacional, isto ê, os representanté.~ 

da corrente dêS P.elr.çces p.'..!~c.::~s, na Ac!:::inistr.sç2o, ou, CO::lO sugere melhor r ,~ ~-
~c. 

- 87 -triz Wahrlich, "o movimento das relaçoes humanas ll 
• Todavia, nao resta dúvida 

terem sido os chamados comportanentalis~as que fizeram e v~m t~ntando fazer o 

trabalho de síntese do que se poderia denominar a realidade interna da organ~za

ção complexa, isto ê, a integração da estrutura forma1 88 com a estrutura social. 

86 Blake e Mouton, obra citada, pãg. 3 e 4. 
87 h l' , d -1' d' , - ., !~a, r ~ch, Beatnz :larques e S., Uma Ana ~se as Teonas de OrganlZaçao, ... a. 
Edição, Rio, Fundaç2.o Getulio Vargas, 1971, pago 78. 
88 A d ' ..,. • f 1 - " , enomlnaçao estrutura orma esta sendo usada no sent~do trad~clonal em que 
tem sico utiliza:ia na Teoria de Organizaçno, pois, na verdade, ela ê tão soc~:cl 
quanto a chanada es trutura social. Fugi a usar o termo estrutura informal p·::,ra 
designar a segun':a, porque entendo que a categoria organização informal ê ape:1as 
uma v2.riãve 1 complexa que se· explica pela própria interação entre as duas est ru
turas, inexcravel~ente interligâdas, ~üa vez que são zmbas componentes intrín~e
cos da organizaçso, somente se e:-:plicê..'1do sua separação para fins de análise.Por 
tanto, para mim, a denor:linação organização informal deve ser usada com cauteJa-:
do ponto de vista cientifico, e apenas para designar estruturas comportament ... is 
expo~tâneas que flor=scem junto às estntturas com?crt~entais prescritas, quase 
sempre co~o uma reaçao a estas. 
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Com efeito, sendo a organização, em sua origem, uma invenção so

cial aceita como forma válida de atender a necessidades sociais,89 logo uma in-

venção para atingir objetivos decorrentes destas necessidades, ela 'é, o essencial 

e necessariaI!lente, uma categoria teórica' cuja compreensão\·:~.·~;"Pliociç~q::implica a 

co~preensão de várias dinensões - c~ltural, econômica, ~~ir~i~'a, aàmi~:(~trativa 
e psicológica, oas que não pode ser reduzida a nenhuma delas, nemexplicad;a: por 

qualquer uma isoladamente, 

Voltando aos comporta~entalistas, entendo ser conveniente 

car melhor porque afirmei que eles efetuaram e estão tent&~do efetuar a 

da "realid~de interna da organização", 

expli-
., 

Sl.ntese 

De fato, o que se observa é que, err~ora considerando a organiza

ção como um sistema aberto - corolário da premissa que concebe a organízaçao co

mo um sistema social - pouca ou nenhuma atenção e dada por esses estudiosos ã re 

lação de interdependência entre a organizaçao e o ambiente. 

Tal característica se reflete nas tendências dos autoreS de DO e 

em seus respectivos modelos. Com exceção de Lawrence e Lorsch, cujo modelo in

clui a referida relação de forma bastante definida, e de Blake e Mouton, quando 

tratan das orientaçces das ações empresariais, os demais autores 50 se preocupam, 

pratica~ente, com a dimensão social interna da organização. 

Esta ênfase, que parece inco~patível com uma 

- a concepção da org~~ização como um sistema moldado pelas 

b ' 'd d 90 'd' . 'd l.entals e ca a epoca - tem Sl o motlvo para um t1pO e 

das premlssas de 

características 

crítica feito a 

segundo o qual DO só se ocupa dos processos huraanos na organi~ação. 

DO 

aro-

DO, 

Conquanto a crítica possa ser exagerada, não há dúvida de que a 

literatura original de DO espe1ha essa ênfase, o que pode, no meu entender, ter 

duasexplicaçces: ou a falta de ínstrun:ental teórico-metodolôgico para tratar, 

pratic~B~te, co~ a relação organização-an:biente, ou a preocupação que parece 

d ' d 1" . fl 91 omlnar o grupo e comportamenta lstas malS ln uente em DO - provar que a or 

g~~ização buro;~ática ê inadequada e pouco eficiente porque suas características 
-nao levam na devida conta os componentes do sisten;.a social humano e sua dinê~i-

ca. 

89 
Entendo por necessid.:.des sociais qualquer necessidade sentida grupal ou co1e-

tivz.r:ente r:t:::':J. cc::uní:::.:-::e hu::.:ana, que lev~ esta ccr:u...·1idade a criar "or""a..'1.iza~õe~' _ <> > 

para satisfazê-la. ~;ao estou, portanto, preocupada com o tipo de objetivo da.s 
organizações, cs quais variar: cultural e tet'.poralt:"~nte, ffi:.lS com sua natureza, que 
ê ·social. o 

90 V' d' ~ .. 1 e Prc~~~sas, neste capltulo, a fl·.34 , 
91 S d' -, "'d C'gun o cntc::co <;!:õte r:n.:oc e ccnstltUl o por Doug1as ~!c Gregor, Chris Argyris, 
Rensis Likert e o prõFri~ t~~rren G. Bennis. 



o exame comparativo dos autores de DO me leva a ficar com a segun 

da explicação. Realmente, as concepções teóricas dos comportamentnlistas -nao 

são somente expressas pelos desenvolvimentistas organizacionais como um funda

mento de DO; delas provém a metodologia básica de DO e a definição de sua nature 

za a qual, no meu entender, pode ser sintetizada na expressão de French e Bell 

"DO e uma forma de ciência do comportamento aplícada,,92. 

Alias, são t~bém esses autores que apresentam o que me parece um 

quadro bastante elucidativo e sistematizado da base teórica de DO. 

Partindo da afirmação de que DO nada tem de misterioso ou de magi 

co, os a':ltores esclarecem que DO se fundamenta em generalizações que "ajudam a 
, , '~d d ,- ,,93 l' expllcar o comportamento do lndlvlduo, o grupo e a organlzaçao ,genera lza-

-çoes essas oriundas"~ •••• J da teoria da personalidade, da psicologia social,da 

dinâmica de grupo e da teoria da organização, combinadas com conhecimentos sobre 

teoria e pratica de educação de adultos, mudança planejada, teoria de sistemas e 

um pouco de pesquisa operacional,,94. 

Numa colocação bastante original, French e Bell fazem uma classi 

ficação das contribuições fornecidas por esses campos de- conhecínento a DO. - Es

sa classificação categoriza, de um lado, as contribuições da ciência do comport~ 
.• I. '.' 

. -':'-:'mento, separando-as era contribuições da teoria e contribuições da pe.squisa. De. 

- . outro lado, os autores classificam as contribuições provenientes da prática da 

teoria (practice theory) e da prática da pesquisa (practíce research), prática 

esta, entretanto, relacionada não apenas às ciências do comporta~ento, mas tarrr 

berr àquelas outras áre.as de conhecimento indicadas pelos autores, no texto tra 

duzido e inserido no item anterior. 

• 

Eis, na classificação dos autores, as contribuições. 

1. "Contribuições da teoria propriamente dita da ciênCia do com-
95 porta.-nen to • 

• 

A importância das no~as sociais na determinação das 

ções, motivações e co~porté:I:lentos (Sherif) • 

perct-p-

O papel de una 'teoria de troca' de comportamento, segundo a 

qual as pessoas tendec a trocar unidades aproximadamente equi-

92 French, ~\t2ndel1 L. e Bell Jr., Cecil H., obra citada, pág. 47 (tradução fc!-ta 
pela autora). 
93 b'd - ,., I :l em, pago -1,. 
94 

Ibide~, idem (tradução livre da autora). 
95, - ( -IOldem, pago 49 traduçao livre da autora). 
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valentes a fim de manter um equilíbrio entre o que e dado e re 

cebido (Couldner, Romans). 

A importância do campo total de forças na determinação e na 

previsão de comportamento (Lewin). 

A importância da teoria do papel para a estabilidade e a mud~~ 

ça no comportamento (C. H. Mead). 

o papel e a ireportância das atividades, interações, e sentimen 

tos como conceitos explanatõrios do comportamento social (Ho

mans) • 

As possibilidades inerentes. aos pontos de vista sobre motiva

ção diferentes daqueles das teorias mais antigas (Mc Cregor, 

Herzberg, Haslow). 

A colocação das teorias de aprendizagem, efeitos da recompensa 

e da punição, teorias de mudança de atitude etc". 

2 •. "Contribuições de pesquisa da ciência do comportar!lento. % 

Estudos sobre as causas, condições e conseqUências de competi-

ção induzida intra e intergrupos (Sherif, é Blake e Houton) 

Resultados sobre os efeitos de estruturas de grupos cooperati

vos e competitivos no comportamento dentro de grupos (Deutsch). 

• 

Estudos sobre os efeitos do clima organizacional e gerencial 

no estilo de liderança (Fleishman). 

Estudos sobre as vari~veis relevantes para a saude organizaci~ 

nal (Likert). 

Estudos mostrando a importância do sistema social em relallão 

ao sistema tecnico (Trist and Bamforth). 

Resultaccs de estudos sobre redes diferentes de comunicação 

(Leavite, causas e conseqUências da conformidade (Asch), reso~ 

luçãc de prohle~as em grupo (Kelley e Thibaut), e dinâmica de 

" grupo (Carthright e Zander) • 

3 "C t 'h" - d ... d • (' )97 • on r~ u~çoes a prat~ca a teor~a pract~ce theory • 

Implicações da teoria e da prática do metodo de treinamento de 

laboratorio (Bradford, Benne e Cihb)'ô 

96. - -
Iblde~, P3S. 49 (trcduç~o livre da autora) 

97. _ _ 
Ibldem, p~g. 50 (tr~duçao livre da autora). 



Implicações das teorias de desenvolvimento de grupo 

e Bennis e Shepard). 
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(Schutz, 

Novas di~ensões na relação de ajuda e, especificamente, na re 

ração cliente-consultor (Rogers). 

Novas idéias a respeito do processo de educação (Dewey). 

Imp;icações e aplicações das teorias de mudança planejada (Ben 

nis, Benne, e Chin) ." 

4 11 •• - d .... • (' h) 98 • Contrlbulçoes a pratlca da pesqulsa practlce researc • 

Estudos mostrando que o feedback de dados do survey research 

pode produzir mudança na organização (Hann e Baumgartel). 

Resultados indicativos da importância do grupo informal de tra 

.balho sobre o desempenho individual e grupal (Roethlisberger e 

Dickson). 

Resultados ruostrando a eficácia do grid de desenvolvimento ar 

ganizaclonal em grandes organizacões (Blake, Mouton, Barnes e 

Greiner) • 

Resultados mostrando a complexidade dos padrões de comunica-

ção. e de interação intraorganizacionais sobre o desempenho do 

cargo Ofuite)". 

o exame analítico dos dois primeiros conjuntos exemplificati

vos de contribuições, forneci~os por French e Bell, reforça a suposição que le

va..'1tei de que D.), como uma forn:.a de ciência do comportamento aplicada, coloca 

toda sua ênfase de ação na dimensão interna da organização numa t.entativa de op~ 

rê.cionalizar dentro dela (organização) as teorias sobre grupos humanos e sua di-

n'â:àica. 

Aliàda a esta funda~entação teórica básica, da qual ressalta, 

em priceiro pla~o, a concepção da org~iização como um complexo de grupos em açã~ 

está una segunàü idéia conceptual - a de que esse complexo tem objetivos pró-

prios, diferentes dos objetivos dos indivíduos que o integram, para cuja con-
-secuçao os grupos ccncorrem. 

98 
rrc~c~ e rell, c~ra citcda, 50· (Traduç-3.o livre da autora). 

• 
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o corolario dessas duas concepçoes é uma terceira oancepçao 

~ue me parece ser o próprio objetivo de DO - a mudança do comportamento organiz~ 

cional através da mudança do çomportamento dos grupos e, conseqllentemente, dos 

indivíduos. 

Esta concepção ou objetivo de DO e claramente manifestada pe

los autores-consultores, mas talvez, sua melhor expressão se encontre no segui~ 

te trecho de Beckhard: 

"Uma hipótese subjacente (aos esforços de DO) e a de que gru

pos e equipes são as unidades basicas da organização a serem 

mudadas ou modificadas ã medida que se vai caminhando para uma 

situação de saúde e eficiência organizacionais. O aprendizado 

individual e a modificação pessoal ocorrem em programas de DO 

tão-somente como um resultado; êstes não são as principais me-
. -" 99 tas ou ~ntençoes 

~demais, esta terceira concepção de DO lhe empresta um caráter 
.. . . ~. l' 100 d-l . pragmatlco que se expressa tanto na tonlca em consu torla . como na meto o ogla 

de q~e esta se utiliza, essencialmente baseada em processos educacionais que se 

apoiam no princípio da aprendizagem atraves da experiência.
lOl 

99 ." .. Beckhard, obra cltada, pago 18. Cf. tambem Lawrence e Lorsch, 
pago 32-65; Schein, obra citarla, pago 2 e 9; Blake e Mouton, obra 
91-105 e French e Bell, obra citada, pago 61-63. 

obra citada, 
citada, pág. 

100 A f . - 1 1 . 1 . b a lrmaçao pode ser constatada pe a eltura dos lvros so re DO, em geral. 
Na série original de DO, traduzida pela editcra paulista Edgard Blllcher Ltda., 
dois livros são especificamente de consultoria (Schein, Consultoria de Procedi
mentos: seu papel no desenvoçvimento organiz&cional; e Walton, Pacificacao inter 
-pessoal:: confrontaçoes e consultoria de uma terceira parte), dois têm pratica~ 
mente metade do conteGdo representado pelo relato crítico de consultorias (Beck 
hard, Desenvolvimento Organizacional: estratégias e modelos; e Lawrence e Lorsch, 
O Desenvolvimento de Or.ganizaçoes: diagnóstic.o e ação) e mesmo o .mais .geral ,que 
ê o Bennis, Desenvolvimento Organizacional: ,-ua natureza, origens e perspectivas, 
relata alguns casos. Da série, somente o de Blake e Mouton, A estruturaçao de 
uma Empresa Dinâmica através do Desenvolvimeclto Organizacional do tipo Grid~ 
contêm relato de consultoria. 

101 Cf . . Bennls, obra 
31-32, 36-39, 42-43; 
e Bell, obra citada, 

citada, pago 14, 20, 70- 86; Beckhard, obra citada, pago 18, 
Schein, obra citada, pág • 12, 95-96, 110-118, 143-144 ;rrench 
pago 57-58; Partin, J. Jennings, obra citada, pago .7. 



o pragmatismo de DO e.staria respaldado, pelo menos para 

parte dos autores, na premissa das grances ~udanças contemporâneas externas 
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-a 

organização. Dentre os autores, conforme assinalei ao tratar das premissas de 

DO;02 ê Bennis quem lhe empresta maior relevância, colocando-a como proposição 

básica e verdadeira 
103 

causa de DO, o qual ê por ele definido "como uma respos-
- 104 ta a mudan çat1 , considerada sob os aspectos de t1novos mercados, tecnologias e 

desafios" lOS e o " _ .. ., ,,106 
proptlo rltmo vertlglnoso em que se processa. 

Já para outros autores, entre os quais ressalta Schein, o carã 

ter pragmãtico de DO parece defluir menos da mudança social - premissa tão real 

d ' 107 , h ' . - d I I' ça a por BennlS e alln ar-se ~alS com a poslçao e a guns comportamenta lS-

tas de aoplíar e fortalecer as generalizações'teóricas das ciências do comport~ 
. l' - . . 108 mento medlante sua ap lcaçao e pesqulsa concomltante, 

102 .... d • - fI 34 40 d f' Ver anall.se as premlssasas s. -, esta monogra la. 

103 Idem· 

104 
Bennis, obra citada, - 2 •. pago 

105 
Ibiàem 

106 
Ibidem 

107 d ' 1 f'...' ... d d ' _A mu ança socla coutempor&~ea coreo um ator necessarlo a mu ança as org&~~ 
zaçoes e uma constante em Bennis, embora com ênfase diferente daquela que o au
tor lhe dã na sua fase de DO proprl.?zente dito. Cf. Bennis, Í'1arren G., Changing 
Organizations, essays on the developmcnt and' evolution of human organization,New 
York, Mc Graw-Hill Book Conpany, 1966, especialmente as pâgs. 1, 10-11, 179 e 203. 

108 Cf. Likert, Rensis, El Factor Humano en la 'El!lpresa~ 'sú dÍYecéÍorí y" 'valou.
dou, Bilbao, Espanha, 2a. edíçao, Edíciones Deusto, 1969, especialmente' as paLs. 
27-61. 

Cf. tambe~ Argyris, Chris, Intervcntion Theory and Nethod: a Behavioral Scicnce 
Vie~'7, Retding, P.usélchusetts, A~disc:'''-~':esley Publishi:-.g Ccn;Hmy. 1970, onde o e.u 
tor diz na pâg. Vl.: 110 pesquisador se trê.nsforma em intervencionista e ajuda ati 
vamente a plr...'1cjar e executar r:.udanças, de modo que elas testem aspectos de st'a 
teoriall

• E mais adiante, na pr.g. VII: "Se os c:i,entístas ccnportarnentais est3.o 
dispostos a fazer os testes nais rigorosos de suas teorias, terão de envolver-3e 

em r:;uda..~ça pla..'1.ej ada e a mUdé:;.lça tera que ser, provavelnente, na direção Jo 
aperfeiçoélrr.e.nto do sistemall

• (Tradução livre da autora) 
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Veja-se o que diz Schein em suas~ conclusões sobre a consulto-
". , 109 

ria de proced~entos e justificativa do seu livro a respeito do assunto: 

liA consultoria de procedimentos, antes de mais nada, ê uma for 

ma de estudar as organizações. (o grifo e do original) • 

. . . . . . . . . " .................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 ( •••• J a pesquisa feita em organizações, por pessoas que 

não se enfronham nos procedimentos organizacionais, tem para 

mim uma qualidade imaginaria-irreal porque, focalizando ·concei 

tos tao dist.:nt2s da e:{periência diária dos merr.bros da orgélni-
- ., 1 110 zaçao, nao se sabe como general~zar a part~r dos resu tados. 

Voltando,pois, aos pressupostos de DO, no tocante a sua base 

científica, parece claro neste particular, que DO tem-se caracterizado,principal 

mente, pela adoção da estrutura conceptua1 teórica das ciências do comportamen-
IH 

to, sobretudo daquela área interdisciplinar denominada Psicossociologia da Or 

ganização, a qual se esgota nos fenômenos psico-sõcio-c~lturais internos ao~sis

tema organizacional. 

Esta delimitação, alias, já era vis1vel nas colocações· ·ini

ciais dos autores preocupados com mudança planejada, indubitavelmente a raiz de 

DO, eo suas ccncq:ÇCeS e metas tlais caracterlsticas. 

Com efeito, uma das obras fundamentais sobre mudança planejada 
112 ..-The Planning of Change, embora contendq material teorico de ciencías sociais 

109 
A expressão mais adequada ser~a, me parece, "consultoria de processo", que 

diz melhor dos seus objetivos e ~etodologia, em português. 
110, . _ 

Sche~n, obra c~tada, pago 142 e 143. 

111 
Segundo Benüis, seis são as ciências que co~poem a chamada c~encia comporta-

mental: psícoloé;ia, sociologia, antropologia, ciência polltica, história e ec:mo 
mia. Cf. do autor, Ch~~€ing Orz2niz~tíc~s,p2g. 82. Para outros autores,as três 
ciências basicas do COJlport2.-::2nto são: psicologia, sociologia e antropologia. 

112 B ' h' (. ) enn~s, Benne e C ~n [c~tores , lhe P1anning of C~anç,e, Rea«ings in the Ap-
p1ied Eehavioral Sciences, ~ew York, Holt, Rinehart and Wínston, 1962. 
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a um nível que transcende os microfenômenos intraorga~izacionais, já denota a 

preocupação focal dos editores da coletânea, que ê a mudança das organizações 

atraves da aplicação das ciências comportamentais. Essa preocupação está refle

tida no conteúdo de pelo menos 7 (sete) dos seus 12 (doze) capítulos, que sao 

constituldos por artigos versando teoria e resultados de pesquisa sobre grupos e 

sua dinâmica, bem como metodologia de mudança planejada em grupos1l3. 

Idêntica tendência pode ser detectada em outra obra de Bennis 

- Changing Organizations, onde o autor, discorrendo sobre a necessidade da mudan 

ça organizacional planejada, enfatiza a utilização do conhecimento das ciências 
114 cOt:'.porta::-:entais cono instrur:;ento dessa roda..'1ça. Vale a pena reproduzir' o tr~ 

cho abaixo, da obra mencionada, o qual me parece sintetizar, com rara felicida

de, as premissas científicas e valorativas de DO: 

"Mudança planejada ê um metodo que emprega tecnologia social 

para resolver os problemas da sociedade. O metodo compreende 

a aplicação de conhecimento sistematico e adequado sobre os as 

suntos humanos com o propósito de criar escolhas e açáo inteli 

g~n tes" • • ••••••••••••••••••••••••••••• ;. ..................... . 

"hss im, a mudança pla.'1ej ada pode ser vista cc:n.o um elo inicieI 

entre teoria e pratica, conhecimento e ação. Ela desempenha 

este papel, convertendo variáveis de disciplinas básicas em 

programas e instrumentos estratégicos. Na perspectiva histó

rica, o desenvolvimento da muda'1ça planejada pode ser visto co 

mo o resultado de duas forças: os probleoas complexos da socie 

dade moderna (organizacional) ,requerendo ajuda especializada, 

e o crescimento e a viabilidade das ciências comportamentais 
~. 115 

emplncas'~ (os grifos são meus) 

Conforne tive oportunidade de frisar em outra parte deste tl:a

balho, a literatura de DO apresenta algumas dificuldades de identificação e anã 
e 

113 Cf. Bennis, Benne-e Chin, obra citada, pãgs. 225-756. 

114. . .. ~ 
Benn~s, Changln~Organlzatlons. especialmente pags.34-58, 181-202, e 207-209. 

115 Ibidem, pãg. 81-82 (tradução livre da autora) 
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lise das suas idéias básicas, pois cada autor coloca em evidência a ideia ou o 

substrato teórico que informa seu modelo particular, 

Desse modo, o que ressalta dessa literatura com referência a 

seu erebasamento teórico, não são as generalizações das ciências comportamentais 

nas quais DO se apoia, mas, antes, um elenco de categorias comuns a estas ciên-
• b 116 C1as, a sa er: 

• organizaçao; 

• sistema humano; 

sistema tecnico; 

• burocracia; 

• grupos; 

• indivIduos; 

• cultura organizacional; 

• processos interpessoais, grupais e intergrupais(comunicação, 

cooperação, competição e conflito); 

• papel; 

lidera.'1.ça; 

• poder; 

• sobrevivênciã organizacional; 

decisão; 

• desempenho organizacional; 

• normas; 

valores; 

• motivação; 

• participação; 

• clima organizacional; 

• ambiente; 

• mudança planejada; 

• mudança aobiental; 

aprendizagem; e 

outras mais específicas como: sistema mecânico, sistema orgâ 

nico, saúde org~'1.ízacional, excelência organizacional, con

crato psicológico, sistemrl-cliente, reeta, alvo, difereccia

çao, integração etc. 

116 
Nem todas as categorias aparecem em todos os aut.ores e algumas aparecem de 

forma implLcita. 
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Paralelamente a esse elenco, aparecem as diversas categorias 
~ ••. - .. 117 d mais caracten.sticas da teorla de admlns~traçao tradlcl.onal, como coor ena-

çao, controle, eficiência, eficacia, produtividade, autoridade, alcance de con

trole, delegação, centralização, descentralização e outras. 

Resumindo, o que se verifica em relação ã base cientifica de 

DO e sua identificação com teorias e generalizações teóricas das ciências compor 

tamentais, sobretudo da psicologia social e da sociologia, generalizações que, 

rigorosamente, não formam ainda uma teoria, pelo menos nos termoS da definição 

de Braith~aite reproduzida por Selltiz, Jahoda, Deustsch e Cook, segundo a qual 

uma teoria consiste em: 

11 [ •••• J um jôgo de hipóteses que formam um sistema deduti-

vo: isto e, que esta disposto de tal maneira que, de acôrdo 

com algumas das hipóteses como premissas, tôdas as outras hipõ 
- ,.. ,,118 

teses se sucederao logl.camente • 

A definição de Braithwaite implica uma ortodoxia na qual bem 

poucas ciências podem enquadrar suas teorias, sobretudo as ciências sociais~que, 

alem de todas a peculiaridades inerentes aos respectivos objetos de investiga-

ção - o ser humano em interaç&o social e os produtos desta interação, est~o, 
.. 
ln:. 

ludivelmente, mais pe~eadas per v~lores do ~ue cutras ciências empíricas. Daí 

parecer mais adequaào, no Cê~pO des ciêcci~s soci~i~ e, portanto das ciências do 

CCl:lportar..ento especificamente, definir teoria pelo seu objetivo de orientar a 

pesquisa enphica, a finde melhor explicar· e predizer os fenôrr:enos sociais, 119 

sem, contudo, pressupor a existência prévia de um sistema integrado de relações 

causais, como se me afigura conter a definição de Braithwaite. 

117 d" d d ~ d d" - d" 1 d d Es tou enor.t'.nan o e teorl.a e a nln~s traça0 tra lClona to o o corpo e co-
nhecl::-.cntcs, pr:i.ncípios e r::odelos que tem sido relacionados à organização for
mal, incluindo o mede·lo burocrático de Weber. Cf. esquema de classificação ado 
tdo por Be<ltri: Harques de S. í-Jahrllch, obra citada, pág. 78. 

118 " 
Selltiz, C., Jahoda, H., Deustsch, Cook, ~.M., Hetodos de Pesquisa das Re.la 

çõ~s Sociais, são Paulo, Editora Herder, 1965, pág. 557. 

em 119 Cf. SelltíZ,-C., Jahoda, M. e outros, obra citada, pág. 558: "Entretanto, 
ger.i1, a int·enç":1o de UI:l<1 teoda na ciência moderna e resunir os conhecimentos e
xist~ntcs, a fi·u de fornecer uma explicação para ewntos e relações ainda não 00 
servadas, com base nos principias explanatórios contidos na. teoria". 
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Evidentemente, a base científica de DO sendo as próprias ciên

cias do comportamento reflete a fragmentação teorica dessas ciências, o que pa

rece explicar a ausência de referência expressa a fundrunentos científicos nos 

diversos autores de DO. Geral~nte, tais fundamentos só aparecem, de forma im

plícita, nos valores e metas de DO. 

Nesse particular, ainda uma vez, me parecem ser French e Bell 

os autores que apresentam uoa visão mais geral e sistematizada sobre essa funda-
- .. d'''' - 1 b"' ,,120 mentaçao, atraves do que enOQlnam SUposlçoes e va ores su Jacentes em DO, 

os quais são classificadas, de um lado, em suposições sobre as pessoas como indi 

vlduos, corno merrbros de gr~po e líderes e como merr~ro3 de sistemas organizacio

nais: de outro lado, em suposições sobre valores da organizaçã~cliente e siste-
121 

mas de crenças e valores dos cientistas comportamentais, agentes de mudança. 

Considero oportuno reproduzir aqui, em suas linhas gerais, os 

três primeiros tipos de suposição, pois, segundo 06 autores (confirmando o que 

tive ocasião de frisar na nota de rodape n9 91), "parecem ser algumas d~s suposi 

ções básicas dos esforços de desenvolvirr.ento organizacional e são, em geral, 

congruentes com as teorias de Mc. Gregor, Likert, Argyris·, Bennis, Schein, Mãslo,v 
122 e Herzberg." 

• 

Em sua essência tais suposições afirmam o seguinte: 

- . d' ~d 123 I - no tocante as pessoas como ln lVl uos: 

a) num ambiente desafiador e de apoio os indivíduos são, 

em sua maiorfa, motivados para o crescimento e o de

senvolvimento pessoal; e 

b) a maioria dos indivíduos não só deseja como tem capaci 

dade de contribuir para a consecução das metas da or

ganização, num nível mais alto do que aquele que ala 

permite • 

120 .. 
French e Bell, obra citada, pago 65. 

121 Ibidem, pâg~;. 65-71. 

122. .. 
Ibldem, pago 65. 

123 Ib'd .. 65-L6 l em, pago -v. 
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II - Quanto aos indivíduos como membros de grupos e como líde-

124 
res: 

125 
a) pertencer ao grupo' de trabalho ê psicologicamente 

importante para a maioria das pe~soas; 

b) nos pequenos grupos, como o grupo de trabalho e outros 

semelhantes, a maioria das pessoas deseja ser aceita e 

cooperar; 

c) nos grupos eficaze.s o líder formal nao pode desempe-

nhar as funções de tarefa e de apoio em todas as cir

cunstâncias; por isso os membros do grupo necessitam 

assistir-se mutuamente através da participação e da li 

derança efetivas; 

d) a repressão de sentimentos prejudica a resolução de 

problemas, o crescimento pessoal e a satisfação no tra 

balho: 

e) na maioria dos grupos e organizações existe um nível 

de confiança, apoio e cooperaÇão mais baixo do qu~ se

ria necessário ou desejável, apesar dos esforços no 

sentido de se dcsenvolveremessascaracter!sticas cowpo~ 

tamen tais; e 

f) a maioria dos problemas atitudinais e motivacionais 

nas vrganizações exige soluções transacionais a fim de que 

que as relações interpessoais se tornem mais efetivas 

mutuamen te. 

111 f - . - . ... 126 - Co~ te erenc~a as pess~as nos slstemas organlzaclonal~: 

a) as organizações tendem a ser caracterizadas por grupos 

de trabalho superpostos, ligados atraves dos respecti 

vos chefes ou outra pessoa (os "pinos de ligação" t na 

te~inologia de Likcrt)j 

124. -
Ib~dem, pago 66-68, 

125 
Estcu us:~do o te~o no seatico de o individuo sentir-se aceito e aceitar 

seu grupo de trabalho, o que i~plíca participar de suas normas e valores, ter 
seu rcconheci~cnto etc. 

12é· tr..-:nch e Lcll,obra citv..t.la, pago 68-69. 
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b) há uma influenciação mútua entre as políticas -e as pra-

ticas da organização mais ampla e o pequeno grupo de 

trabalho; e 

a forma "perde-ganha" resolver conflitos - -c) de nao e a me-

lhor para a organização, conquanto seja realística e 

apropriada em algumas situações. 

° esquema classificatório de French e Bell, alem de ofere

cer uma excelente tentativa de sistematização das bases teórico-filosóficas de 

DO, reflete aquela característica do estado atual da teoria científica do compo~ 

tamento, à qual me referi antes, que se orienta ainda muito mais para a valida

ção e o teste de algumas hipóteses existente e para o levantamento de outras.Com 
_ -". - ,,127 efeito, apropria denominaçao de supos~çoes, empregada pelos autores,corro-

bora o que foi afirmado. 

2.2 Valores e metas 

Como afirmamos em item anterior, e difícil encontrar na li 

teratura de DO referência expressa às teorias e generalizações teóricas que lhe 

servem de o2se, as quais aparecem, de regra, implícitas nos seus valores e metas. 

Maia correto, ainda, seria dizer que, em geral, fundamentos 

científicos e valores aparecem implícitos nas metas de DO, embora se deva escla 

recer mais uma vez que, tambemnesse particular, autores diferentes escolhem e 

enfatizam metas diferentes. 

127 f o °fo o - ".. ] o • -C . s~gn~ "_cado do termo supos~çao: L.... conjectura, h~potese, proposi-
ção afirmada c-Jnvencionalmente para tirar-lhe alguma inducâo ou conclusão" ~n 
Freire, Laudeline, Grande e Novissimo Dicionorio da Lín!;u; Portuguesa, 3a. edi
ção, Rio de Jaceiro, Livraria José Olimpio Editora, 1957, vol. V: pâg. 4793. 
Cf. tar::ber:1 a d~finição de hipótese reprocuzida por Selltiz, Jahoda e outros: 
"Uma hipótese é uma proposição, condição ou princípio que é admitido, talvez sem 
convicção, a fim de deduzir suas conseql1ência~ lógicas e por este metodo verifi
car a sua conformidade com fatos já conhecidos ou que possam ser determina
dos", obra citada, pág. 43. 
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Essas deduções lógicas sucessivas me parecem importantes 

para se distinguir o substrato teórico de DO, representado, essencialmente, pe

los fundamentos científicos e os valores, das suas metas, que podem ser consid~ 

radas como as hipóteses orientadoras do trabalho de DO. Ou, em outras palavras, 

as metas representam o substrato pragmático de DO, fornecendo-lhe a base norma 

tiva-valorativa para tentar intervir na realidade organizacional, a fim de reo 

rientá-Ia na direção dos seus pressupostos científicos e valores. 

As metas são os objetivos de DO, enquanto ciência aplicada 

ao contexto organizacional: são, portanto, indicações expressas de estados fu 

turos que se espera atingir mediante intervenções planejadas. 

Decidi analisá-las junto com os valores pela relação 
.. . 1nt1 

ma existente entre os dois. Na verdade, todo objetivo ou meta nada mais e do 

que uma intenção ou aspiração declarada de concretizar valor ou valores que es 

tao subjacentes napropria ação desenvolvida para atingir o objetivo ou a meta 

desejada. 

2.2.1 Valores 

Sendo DO uma forma de ciência social, portanto eivado de 

valores, poderia parecer mais adequado tratar desta categoria juntamente com os 

fundamentos científicos de DO. Talvez'fosse mais coerente com a afirmativa de 

Gunnar Myrdal de que "uma ciência social desinteressada nunca existiu e por ra 

zões logicas não pode existir" porque "a conotação de nossos principais conce1 

tos representa o interesse que temos em um assunto, dirige nossos pensamento~ e 

da- . . f . - . f - . ,,128 s1gn1 lcaçao a nossas ln erenClas • 

o 

128 Myrdal, Gunnar, Solidariedad o Desintegracion, Mexico, Fondo de Cultura, 
1956, pág. 438 (o texto reproduzido bem como a referência bibliográfica foram 
extraídos do artigo de Kuba Go1dberg, "A Sociologia e os Juizos de Valor", in 
Sociologia, são Paulo, Fundação Escola de Sociologia e política, vaI. XXV, n9 3, 
set., 1963, pág. 198-199. 
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A decisão de tratar os valores, ã parte foi, entretanto, delibera-

da, porque entendo que em DO os valores aparecem e devem ser entendidos em duas 

perspectivas, pelo menos: uma a da própria ciência, enquanto conhecimento acumula 

do a partir da observação controlada da realidade social e das generalizações pr~ 

duzidas por essa modalidade; e, outra, a da aplicação dessa ciência, que envolve 
- . 'd d f 'd - f' . , , 1129 d -, escolhas et~cas, ma~s a equa amente re er~ as a Llosof~a soc~a o que a CL-

ência s:::·::::'2.1. 

Conforme ressaltei antes, o valor - ou numa linguagem mais apro-

priada - os juízos de valor estão na essencia das ciências sociais tento quanto 

os juízos de realidade, como uma conseqUência inevitável do duplo papel dos a~cjj 

e dos sistemas sociais formados atraves de sua it1teração,' (grtipc;>s, organizações, 

sociedades), colocados, ao mesmo tempo, como sujeitos e objetos dessas ciências. 

Esse fato que tanta resistência valeu ao reconhecimento da possibi 

dade de se encarar os fenômenos sociais por uma abordagem científica, possibili 

d d d '1 kh ,130, 0# 1 d . . da e eoonstra a por En~ e Dur e~m, a~nda no secu o passa o, nao const~tuL 

mais, por certo, dificuldade dessa orde~; mas continua, sem duvida, a afetar a 

aplicação do conhecimento social cientificamente conseguido, porquanto essa apli-

caç:o isplic2. cut~os prc~le~ss àe valor, que são de nat~reza ética. 

Sem pretender fazer aqui UTI'.a análise da axio1ogia, que nem seria 

pertinente e nem para isto tenho condições, parece indispensável esclarecer ~e

lhor as afirmaçõés que estou formulando, mediante um exame simples e breve do que 

~ntendo por valor nas duas perspectivas. 

Quando afirmei que os valores ou juízos de valor estao na essência 

das ciências soc~ais, estou concebendo os valores cc~o intrínsecos aos fenômenos 

sociais, enquanto fatos susceptíveis de serem observados e conprovados empirica

ccn~e, isto é, e~qu~.to f~tos de ciência. 

129 Cl! d f' ,- d l! '1 ~' • l' ,,0#, ,., • 
J.. e lnlço~s e ... 1. OSO_la SOCla '!.rl D1C1C.:'.2!"lO de SoclolcC'"~a; RLO de Jane~-

ro, Editora Glebo, 1963, p~g. 133, "Toda refle:;ao epistenolõgi;;;, ontológica, me 
tafísicc e étic~ rel~cicnada con a vida social, sua origem, seu desenvolvimento 

f ' " I T d . l' -. _., e seus :ns. . c o pensamento soc~a s~stcrr,.1tlco, que nao tenha sldo formulado 
cc~o hipctese 0. cc~provado por investigações anteriores, pode ser classificado 

cono Filosofia Social". 

130 
Durkheim, Err.ile, As Regras do :!êtodo Sociológico, 2a. edição em 

Sao Paulo, eia. Editora ~acicna1, 1960. 
português, 
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Nesta acepção, os valores constituem elemento de cultura que se 

originam na vida social e que podem ser definidos como "idéias, normas, conheci

mentos, tecnicas e objetos materiais, em tôrno dos quais se vão condensando, pela 

interação social, opiniões e atitudes favoraveis, baseadas sobretudo em experiên- . 

das positivas,,:31 Nesse sentido o valor social ê, antes de mais nada, a crista 

lização de avaliações positivas sucessivanente experimentadas por um grupo humano 

em relação ã adoção de dctemin".dé'.s fomas de pensar, de agir e de sentir que se 

prolor&2-:n em I:ls'1ifestações materiais, às quais tambem se comunicam as avaliações. 

Com efeito, quando se toma para objeto de estudo científico a buro 

cra~ia, por exenplo, o pressuposto é a viabilidade de submetê-la ao metodo c~en-

tifico, estabelecendo o que ela e. Ora, sendo a burocracia uma categoria com 

lores que lhe são imanentes (racionalidade, eficiência, especialização etc), 

va .. 
e 

óbvio que o que e tera em si uma conotação valorativa espelhando aqueles valores. 

O mesmo ocorrera com todos os 
l32 

dade um atributo do valor, 

fenômenos sociais, desde que, não sendo a neutrali 

não se pode admitir fenômeno social neutro, do pon 

enquanto objeto de abordagem científica. to de vista valorativo, mesmo 

131 

Nesse particular, Gunnar Myrdal parece ter razão quando diz: 

"Reconhecer que nossos conceitos estão imbuldos de valor implic .. 

que sô se pode defini-los em termos de valorações ••••• Na verda

de, é por rigor científico que ditos valores deveri~~ tornar-se ex 

pl!citos. P~presentam premissas de valor para a analise científi

ca; ccntr~riamente a opiniões amplamente difundidas, não 50 as con 

clusões praticas de uma análise cient!fica, co~o a própria anali

se dependem necessariamente de premissas de va1oIl". "Uma premissa 

âe valor não deve ser escolhida arbitrariamente (ao caso): deve 

ser adequada e 'significativa em relação à sociedade na qual vive-
" 133 n.os • 

Dicionário (ie Sociõlcgia, Rio de Janeiro, Editora Globo, 1963, pago 354 .. 

132 U d '. d 1" ..-~ os_atr~outos os va ores e sua polar~dade, ~sto e, a todo valor positivo 
se cC:1.trQ?ce U:T. negativo. Cf. Horente, Hanue 1 Garcia, Leccicnes Prelirr.inares de 
Filosofia, Buenos Ayres, 5a. Edição, Editorial Losada, S.A., 1952.pâg. 379. 

133 
Hyrdal, Gunnar, obra citada, pago 438 (texto reproduzido do artigo liA Sociolo 

gia e os JUlZOS de' Valor", in Sociolo~ia, voI. XXV, n9 3, set., 1963, pag. 199. -
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Entendo que o próprio texto de Hyrdal oferece uma idéia, embora 

nao aprofundada, do problema mais crucial das ciências (e não somente das ciên

cias sociais), que e a sua aplicação, exatamente, porque e a partir daí que se co 

locam os problemas eticos ou, em última análise, entram em jogo os valores eticos, 

uma vez que, como bem assinala o cientista social sueco não apenas as conclusões 

práticas da análise científica, mas tambem a própria análise dependem necessaria-
-mente de premissas de valor, devendo essas premissas serem escolhidas nao ao aca 

50, mas por critérios de adequabilidade e de significação em relação ã sociedade 

na qual vivemos. 

Parece axiomático que, conquanto esses critérios de adequação e de 

significação constituam parâmetros de identificação e escolha do próprio conteúdo 

objeto da análise científica, o que pode incluir toda gama de valores associados 

ao referido conteúdo (valores econômicos, políticos, educacionais, artísticos, r~ 

ligiosos e mesmo éticos), eles, os criterios, adquirem maior relevância quando coE. 

frontados com os problemas de aplicação da ciência. Isto porque no plano ético 

já nao se cogita do que é mas do que deve ser. Em assim sendo, não mais se trata 

de identificar e escolher para estudo científico áreas adequadas e significativas 

relativamente a uma sociedade em particular, mas decidir sobre a aplicação ~dequ~ 

da e significativa ios resultados desses estudos a esta sociedade. 

É exz.tZT7lente nessa transição do q'.le e para o que deve ser que, a meu 

ver, os parâmetros da adequação e da significação passam a ser referidos aos valo 

res éticos ou morais de uma sociedade, os quais, embora originados e consolidados 

na vida social, se afiguram como sínteses dos demais valores, se sobrepondo a 

eles, porque, na verdade, implicam idéias ligadas a própria autoconsciência das 
. d d d f' -1' 134 SOCle a es e os seus lns u tlmos. 

Com ~ssa breve digressão que se me afigurou indispensável, passo a ex~ 

minar os valore:5 em DO, ou os' valores de DO, os quais, conforme espero tenha fica 

do claro, devem ser visualizados sob dois ângulos. 

Prim~iramente ê preciso considerar o caráter valorativo de DO como uma 

conseqUência mesma de sua natureza de ciência social aplicada cujas generalidades 

es tão permeadas por valores, em maior ou menOl' grau. 

134 - '. . __ 
Os valores etlcos ou moralS defluem, essenclalmerite, das duas ideias (nao eon 

ceitos) univers~is de bem e mal. A idéia de bem se manifesta em desejos e aspir~ 
ç;es de ~USC3 do ~21~or, do verdadeiro e~ relac~o a fins, os quais, geralmente, 
caem numa zona limítrofe da metafísica. Evidente que essas idéias podem ou não 
coincidir co~ o cientifico, o real, o positivo. ~uma dimensão de sociedade, os 
fins ultisos se confundem com as concepç;es de vida e de mundo de um povo, que 
ter~in3~ por orientar toda sua cultura. Talvez o exemplo mais elucidativo disto 
sejam ascúnc~~ç~es de vida e de mundo de alguns povos orientais, marcantemente 
metafísicas e 3S dos povos ocidentais das sociedades industrializadas, essencial
m~nte mJt~rialistas e utilitaristas. 
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Sob este aspecto, vale a pena lembrar os pressupostos das Teorias 

X e Y de Mc Grego!, cujas formulações, não obstante serem baseadas em observa

ções de principias cientificos, evocam antes sistemas de valores do que dois 
• • - • ... r:' 135 slstemas de generallzaçoes Clentl~lcas. 

o mesmo, aliãs, pode ser dito com referência às suposições apre-
. . 136 

sentadas por French e Bell, sumarizadas em parte anterlor desta monografla. 

bem como aos valores enumerados por Beckhard como uma das causas de DO. Tais 

valores que o autor r::.encionado acredita serem "relativamente universais" e te-
1\ •• - - • •• ." - • 137 rem grandes lmpllcaçoes sobre a estrategla admlnlstratlva sao os segulntes: 

135 

1. O homem é a deve ser mais independente/autônomo. (o grifo 

do original) 

2. O homem tem é deve ter opções no seu trabalho e no seu lazer. 

(os grifos são do original) 

-e 

3. Deve~ ser atendidas as necessidades de segurança. O homem de 

ve-se esforçar para atender às necessidades de ordem mais elc

vadapara sua autovalorização e para constatar seu proprio_ p~ 

tenda!. 

Cf. Mc Gregor, Douglas, Os f.spectos Humanos da Empresa, Lisboa, Livraria 
Clássica Editora, 2a. edição, 1970, pâgs. 55 - 86. 

Cf. tambem Hornstein, Harvey A., Bunker, Barbara Benedict e Hornstein Marion 
G., "Some Conceptual Issues in Individual and Group-:Oriented Strategies of In
tervention into Crganizatio!l.s", in 51e Joum.1l of "1?plied Beh"t.viorãl Science, 
vo1. 7, n9 5, 1971, onde os autores di zen, ã pâg. 564 : 11 Em resumo, -os valores 
da 'Teoria Xl presumem que o hooem e hedonista, preguiçoso, motivado para o 
trabalho apenas porque lhe provê os rr.eios para obter a1ir.,ento e abrigo, e e ra
cio~a1 e utilit.'lrista, em con}:raste com o sistema d~ valor Creoria y~), que 
su?oe o howe~ m~tivado para o trabalho porque este lhe provê múltiplas gratifi
c~çccs, sendo seu cowport~ento ~fet~éo tanto per fatos sociais e effiocionais co 
mo por incentivos materiais". (Tradução livre da autora) 

Cf. tanbem Burke, ~varren ~~., liA Cot'parison !'~2l13gement Development and Organiza-o 
don Deve 1 op7:'.enl: 11 , in Ir.e Journal of J.pplied Science, vo1. 7, n9 5, 1971, pãg; 
576. 

136 Ver fls. 51 a 53 desta ~cnografia. 

137 
Beckhard, n:chard, obra citada,pãg. 6 - 7. 
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4. Se a8 necessidades individuais â6 homem estao em conflito 

com 8S exigências da organização, êle pode e talvez deva 

escolher atender suas próprias necessidades ao inves de sub 

mergi-las nas exigências da organização. (6s grifos são do 

original) 

5. A organização deve organizar o trabalho de tal modo que as 

tarefas sejam significativas e estimulantes e assim propo~ 

cionarem remunerações intrínsecas acrescidas de 

ções extrínsecas (monetárias). 

remunera-

6. O poder de que os chefes estavam previamente investidos e 

diminuído e deve sê-lo. Com opções no trabalho e no lazer, 

os administradores devem administrar por meio de influência 

(comportamento adequadO) e não atraves da f;rça ou pela con 

cessão ou contenção de recompensas fÍna.."1ceiras". 

. . 138 
Burke sintetiza assim os valores de DO: 

"Tratamento humano e nao explorativo das pessoas nas orga.'1iz~ . --çoes. 

Suposições. da Teoria Y. 

Participação no poder. 

Racionalid&de do comportamento. 

Abertura/franqueza/honestidade. 

Importância de fazer vir ã tona e utilizar o conflito. 

O direito d~s pessoas e das organizações de buscarem uma reali 

zaçao plena de seu potencial. 

Explicitação dos valores como um valor em si mesmo". 

Uma co:,paração entre as "suposições de French e Bell" "os valo 

res de Bec':hard" e "os valores de Burke" deixa bem patente não só a vincula 

çao de DO a algu~as generalizações teóricas das ciências comportamentais s~ 

bre partíc.~p.:!ç3.o, r:otivaçno, conflito etc, mas - o que ne parece mais impo~ 

tante fris~r - tr2n,;for2" eSS2S generaliznçoes ou suas ideias centrais ~cs 

próprios v~lores de DO, e, por conseqUência, em suas metas, como se poderá 

v~rificar ~ais adiante. 

138 . . . 
E,url~e, lh:rner !!, artlGo cltado, 573. 
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Ao transformar tais generalizações ou suas idéias centrais em 

proposições do deve ser, os cientistas comportamentais, tanto os teóricos 

como os praticantes (entre os quais se incluem os de DO), penetram no canr 

po da ética, no seu sentido de síntese de valores mais a!llplos de uma socie. 

dade, a que aludi antes. 

Aí, no meu entender, começam a surgir as dificuldades da apli 

cação da ciência, porque às suas generalizações são emprestadas avaliações 
• ... 139. f . 1 d t . d -1deolog1cas ,que, mU1tas vezes, tomam por re erenC1a um e erro1na o va 

140 4" • d 'b . 1 1 d • dad 1 lor caracter1st1co e um su s1stema cu tura e uma SOC1e e, sem evar 

em consideração valores igual~ente característicos de outros subsistemas 

culturais cessa 8esrea sociedade. 

Por outro lado, COBO os valores en sues representaçces indivi

duais, isto é, em suas valências para, indivrduos diferentes, apresent~ v~ 

riaçoes no seu valer, e evidente o reflexo disto nas avaliaç~es dos cienti~ 
tas e dos praticantes de DO. Não é por acaso que estudiosos e críticos de 

DO se preocupam com sua parte ética,' inclusive a ética da consultoria, dedi 

cando ao assuntocaprtulos de livros e artigos1
4l 

que abordam, mas não r es~ 
got~ü 6eus problenas. 

139 Ver concepção de cultura ideológica (ou nível ideologico da cultura) de 
Sorokin, na ~cta cc ro~~?~ n9 63. 

140 Uale a pena referir algumas caracterlsticas da categoria valor. Segundo 
Garcia }10rente, " [ ••••• ] os valores não são, valem. Uma coisa e valer e ou 
tra e ser". [ ••••• ] "O valer e não ser indÍÍerente. A não-indiferença constí 
tui o valer •••••••••••••••••••••• : a coisa que vale não é por isso nem -
mais nem u:enos do que a coisa que não vale". fI{ ••.• J o valor não e um ente, 
e sim algo que adere sempre à coisa e, por conseguinte, e o que, vulgarmen
te, chamaüos coa qualidade ". "[ .•••. 1 os valores não podem ser demonstrados; 
a única coisa que se pode fazer e ~ostrã-los. Logo, os valores não têm 
idealidade no sentido que dar.:os a esta palavra. Não a t~m; não são, portan 
to qualidades ne~ reais nem ideais. Por isso, a única ma~eira de designã= 
los é uma maneira negativa, dizendo que são qualidades irreaís~ (O ultimo 
gr~fo e msu) Ainda segundo ~!orente, " ~ ••••• 1 o real é o que tem causa e 
produ~ efeitos [ ••••.• ], o ideal e o que tem fundamento e conseqUênéia". "As 
r~laçoês :.ceais são demonstráveis pela 1;3gica, como por exemplo, as rela
çoes existentes em qualquer objeto matematico". Cf. Morente, Manuel Garcia, 
obra citaJa, pãgs. 375 - 377. (Tradução livre da autora) 

141 
Cf., entre outros, rr~nch e Bell, obr.a cit~da, pãgs. 71-73; Schein,obra 

citada, pãgs 85, 88, 89, 92, 94, 119, 121, 132 - 134; Wa1ton, obra cita
da, p~.gs. 157-160; Halton, ,Richard E. e Harwick, Donald P., "The Ethics oi 
Organization Dev;lopmcnt", in the Journal of Applled Behavíoral Science.;vol 
9, n9 f, 1973, pago 681-698. 
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Remontando ao movimento de mudança -planej ada, no qual- > 1 tO -

- creio estar o e~brião de DO, verifica-se que os responsaveis pelo ::--.J-,rimeE:, 

to tinham consciência das dificuldades envolvidas pela materia, exatamente 

por causa dos seus aspectos etico-valorativos. Atente-se para os 

abaixo, reproduzidos da coletânea The Planning of Cnange: 

trechos 

"Nenhu~a discussão sobre mudança planejada serã completa sem 

alguma atenção para a questões filosóficas - tanto valorativas 

como eticas - que este assunto gera" ••••••••••••••••••••••••• 

• .. • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • li ••••••••• 

"Tambem participamos dessa preocupação como atesta um 

de artigos neste volume; mas, também dizemos, juntamente 

Spinoza, que nosso trabalho como homens de ciência não é 

... 
numero 

com 

cho-

rar ou rir, mas entender. I' ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"Um dos nossos problemas aqui é que nossas posições ético-va1o 

, 
rativas são intimamente relacionadas a nossas posições pragma 

ticas. Quando, por exel7\plo, postulamos que a colaboração_-é si 
• 

ne qua non para a mudança planejada efetiva, estamos insistin 

do sobre um valor ético tanto quanto sobre um objetivo cicntí· 

f
, ,,142 
loCO • 

A declaração de congruência entre posição ético-valorativa e 

posição pragmática feita pelos participantes do movimento de mudança plan~ 

jada ê, sem dúvida, uma atitude de hone~tidade científica,mas é-também a 

confirmação do que assinalei com referência ã projeção dos valores indivi

duais sobre a aplicação da ciência, em maior ou menor grau. Daí, também CO 

mo venho ressaltando, se encontrarem tendências e modelos diferentes de DO 

os quais, no fundo, revelam os valores mais importantes dos seus autores. 

Com efeito, a ~~ã1ise de Bennis - aparentemente o mais purista 

dos teóricos de DO - mostra que toda sua ênfase e colocada sobre o va1or"de 

mocracia" qt.:e, nas suas palavras, não sign{fica nem permissividade nem lais' 

sez-faire, "mas um sistena de valores - 'u.":l clima de crenças' governando o 

cODportacer.to - que as pessoas são conpe1idas a confirmar através tanto de 
- 143 açoes CCi:lO de palavras". (O grifo e meu) Ainda segundo o autor citado, 

, 1~ 4 
esses va10rfs lncluem: 

Benne e Chin, obra citada,pág. 6 -(Tradução livre da autora} 

______ ~~C~h~a~nJing Orr,anizntions, pãg. l~-19 (tradução livre da autora) 

icer.!, (Tr-ad~ç;Q livre da autorn) 
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"Comunicações livres e plenas, independente de hierarquia e P2. 

der. 

C~lfiança no consenso para administrar conflito, em vez das 

formas mais costumeiras de coerçao ou compromisso. 

Idéia de que a influência e baseada sobre co~petência e conhe

cimento tecnicos e não sobre caprichos pessoais ou prerrogati 

vas de poder. 

Atmosfera que permite e até encoraja a expressa0 emocion~l tan 

to quanto os atos orientados para a tarefa. 

Aceitação da inevitabilidade do conflito entre a organizaçao 

e o indivíd1.lo e do consentimento para lutar e refletir 

este conflito em bases racionais." 

sobre 

Algumas observ~ções merecem ser feitas ielativrur.ente ao valor 

"democracia" pos tulado por Bennis. 

A primeira delas ê a característica essencialmente política 

que se revela no valor, atraves de todos ou quase todos os componentes enc

merados pelo autor. Essa característica me parece ~uito clara quando Benn~ 

diz: 

• 

"Vejo democracia, colaboraçãô. e ciência COt;lO três correntes 

amplas movendo-se, re~olutamente, para uma ccnfluência no se-

cuio vinte" . 41 •••••••• 41 •• ; •••••••• 41 ••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , •• , •• 41 •••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Quando escrevi o Capítulo 3, em 1961, estava convencido que 

democracia ê uma gêmea política de ciência e que sua vida Ir'O-

ral ê paralela". • ••••••• , •••••••••••••••• 41 ........ , ••••••••••• 

, ........ , ....................................................... . 
lI~e essas ideiasparecetl etnocêntricas e absolutas, preciso co:!. 

fessar minha repulsa presente ã crença dos meus tempos univer

sitários no relativismo político e cultural. Acredito que os 

~alores e ;s ioperativos morais de ciência e democracia são 

apropriados ~ necessirios, boje, por toda ~arte. Acredito ~ca 

eles são os sistemas disponíveis mais civilizados e avançados. 

Sinto-me impaciente coro suas alternativas vis!veis: a crença 
- 'd 'dad 1" ,,145 nao questlona a em autorl e e em tota ltarlsmo 

145. , .. ( -. Bennls, Changlng Orga:n:at 10ns, 2 Traduçao llvre da autora) 
4 
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Outra observação pertinente e a vl.nc1.1lação do valor "democra-

cia", conforme descri to em suas caracter!sticas por Bennis, com as avalia

çoes negativas do autor relativamente à burocracia e suas previsões futurls 

ticas da vida organizacional, em função das grandes mudanças sociais, econô 
• 1" . d .. f'" . 146 m~cas tecno ogLcas, e ucaCLonaLS pro lSSLonalS e valoratlvas. 

A terceira observação ê que a ênfase política colocada por Ben 

nis no valor "democracia" em seu livro Changing Organizations, editado em 

1966, parece ter arrefecido. De fato, no seu livro espec!fico. de DO,Dese~ 

volvimento Organizacional: sua natureza, origens e perspectivas, editado 

em 1969; o aut0r não chega a estabelecer os valores de DO como em sua obra 

a!1terior, coloca.,do a tônica causal de DO na mudança e na necessidade de 

substituir a burocracia por outras formas organizacionais que possam fazer 

face às características atuais e futuras da sociedade. 147 A analise de al

guns trechos do autor parece confirmar o que estou alvitrando. Vej am-s~, por 

exemplo, os seguihtes: 

, . 

."Uma sexta caracterlstica (de DO) e a que os agentes de mudan

ça compartilham 'de uma filosófia social, um conjunto de valo

reS sÔbre o mundo em geral e sôbre as organizações humanas em 

particular, a qual molda suas 
.. . 

estra.tegl.as, det,ermina suas in-

tervençoes e, em boa parte, comanda suas respostas aos siste-

freqUência 
.. 

mas-clÍentes. O que ocorre com maior e que os age~ 

tes de muda."lça acreditam que a realização destes valôres leva-

ra, no final das c?ntas, não apenas a um sistema mais humano 
. d ... b" • . f" 11148 e malS emocratlco, mas tam em a um slstema malS e lClente. 

(O grifo do primeiro perlodo e do original), 

E reféin:do':"seaos ;va'lores r.urocrâticos: 

"Êstes valôres, bãsicar:,.:;ate it:'.pesscais, orientados para as ta

refas a serem executadas e negando os va1ôres humanísticos e 

democr2.tlcos, conduzem a relacicnar:;entos precários, . superfi-
.. b; d f' ,,149 ( . _.. ) ClalS e aseauos na escon lança. O grl!O e meu 

146 Cf. de Bennis: Changin~ Organizations, pâgs. 3-14; "Alem da Burocracia' 
in Current Ferspective:; in Social Fi':,c~-.2,!ogy, pãgs. 56S-S72;Desenvolvin:ento 
Or"ããiz2.c~c:1d: sua nàturcz a, Oribe:1S-e1~ecti vas, pãgs. 21-40. 

147 
Bennis, Desenvolvimento Crganizacional, pãgs. 21-40, 

148. .. _ 
Ibldem, pago 17-16 (erro de numcraçao) 

.. 
pt!g. 16. 
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Comparando-se as colocações de Bennis sobre valores, nas Suas 

obras Changing Organizatíons e_Desenvolvimento Organizacional, observa-se 

que, embora nas duas a pr~blemática do valor continue centrada em pressupo~_ 

tos democráticos, parece ter ocorrido certa mudança da primeira para a se

gunda. 

Com efeito, em Chdnging Organizations, Bennis parece conside

rar democracia como causa e solução para a mudança das organizações(ver tr~ 

~hos transcritos ã f1 .. 62») emprestando ao termo democracia uma con

cepção política muito clara, quando o confronta com outra categoria tambem 

política: totalitarismo. 

Em Desenvolvimento Orsanizacicnal, entretanto, o autor conquan 

to continue falando em "valores humanísticos e democráticos" (ver trecho 

transcrito ã fl. 63), diz, textualmente, que "o valor básico subjacente a 

toda teoria e a toda prática de desenvolvimento organizacional e_ o da esco 

1halSO (O grifo e_do original), significando escolha de opções para a toma

da de decisão e escolha de "opções organizacionais num mundo altamente_ tur 
. 151 

bu1ento" • 

Infiro da comparação, que Bennis adotou, de inIcio, uma ccnccp 

ção.úo valor democracia numa perspectiva de macro sistema, como algo capaz 

de justificar e de orientar as mudanças das organizações, mas, depois, pas

sou a enfocar este valor numa perspectiva menos abrangente, aesimilando-o a 

outro valor - a escolha, que, n~ verdade e apenas um dos atributos do valor 

mais amplo democracia. 

Se tal conclusão correspcnde, de fato, ã realidade, a que fa

tor ou fatores se pOderá atribuir a mudw,çaZ 

Evidentemente qualquer respusta que tente dar ã indagação, ~,2S 

te momento, e mera especulaç;o; L.esmo aSf.im, considero valida a tentativa. 

Entendo çue um dos prOVaVCi3 fatores responsáveis peia mu~~~ça 

tera sido o fato de Bennis não haver cc:l';iderado em sua primeira obra CL!tro 

150 
Ibidem, pago 20 

151 
Ibidem 
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valor - o lucro e seus correlatos - tao básicos para o contexto empresarial 

do subsistema econômico das culturas ocidentais quanto o' valor' àemo-

cracia para o subsistema pQ1ítico dessas culturas, ao qual indubitavelmente 
152 pertence. 

No meu entender, ao tentar transferir para dentro da organização 

um valor político, Bennis criou um impasse para DO, conforme por ele concebi 

do, e talvez as versões diferentes de DO, de outros autores, sejam conseqUên 

cias da percepção desse impasse. 

, Com efeito, a analise dos demais livros da Serie Desenvolvimento O~ 

ganizaciona1 revela que somente Beckhard153 manifesta de forma expressa, a~~ 
ra indireta, uma preocupação com o valor democracia em seu significado políti 

co. Os outros autores, de regra, não expressam esta preocupação. 

152-A importância do valor político democracia no movimento de mudança ~lane
jada - precurso~ indiscutível de DO - pode ser sentida, de modo geral, em to
da primeira parte da coletânea de Bennis, Benne e Chin, The Planning Changin& 
es'pecialülente através dos artigos seguintes: S tanley, Hillia!n O., IIThe CoUal:. 
se of Autor:1atic Adjuste:n.ent ll

, pags. 28-34; Hannhein, Kar1, "Roots of the Cri
sis ir Eva1uation", pago 99-108 e "Freedom under P1anning", pago 132-141; Ben 
ne, Kenneth D., "Democratics Ethics and Human Engineering", pago 141-148, Ben 
nis, \.Jarren C., "A Typo10gy of Change Processes", pago 154-156; Jacques, E1-
liot, "Social Therapy: technocracy or collaboration?" pago 162-168. 

Cf. ainda, Katz, Daniel e C?eorgop.ou1os, Basil S., "Organizations in a Chan
ging Wor1d", in The Journa1 of App1ied Behaviora1 Science, vo1. 7,n9 3 1971, 
pago 342-369, onde os autores dizem: "O dec1fnio da autoridade tradicional 
tem sido acompanhado pelo crescimento da Ética Democratica e das praticas de 
mocraticas. A fonte de poder tem sido tra~sferida dos dirigentes de hierar= 
quias e oligarquias para o grande eleitorado. Este processo pode ser obser
vado no sistema político onde restrições tem sido removidas com o sufragio ll

, 

pago 348. (Tradução livre da autora) 

Cf. tambem, Burke, ~{. Warren, "A Comparison of ~lanagement Development and Or 
ganization Development", The Journal of Applied Behavioral Science, vol. 7, 
n9 5, 1971, pago 569-579, onde o autor diz: "Embora DO nao advogue,~eces::;aria 
mente, a reestruturação de todas as organizações nos r:101des do processo dêü.O= 
cratico, uma meta de participação no poder (exemplo, descentralizar a tonada 
de decisão para o nivel mais baixo onde se encontra a informação relevante na 
organização) tem uma conotação valorativa. Os praticantes de DO acreditam ha 
ver alguma coisa ma, onde todo o poder est.~ investido em um único individuo": 
pãg. 576-577. (Tradução livre da autora) 

153 
Beckhard, obra citada, pago 6-7. 
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Deve ser ressaltado que uma boa parte de crIticas dirigidas a 

D0
154 - e a meu ver, bastante relevantes - se originam, exatamente, da in

congruência que parece existir entre os valores econômicos predominantes 

no sistema das organizações eTJpresariais e os valores polí.ticos e sociais 

da sociedade mais ampla, que DO tenta transferir para dentro das organiza-
-çoes. 

2.2.2 Metas 

Como afirmei antes, as metas de DO sao estadas que se deseja 

alcançar em relação às organizações cono um todo e seus componentes gr~ 

pos e pessoas. Conquanto variem nas definições dos diferentes autores, es

ses estados, ou melhor, essas metas apresentam pelo menos três caracterí.s 

ticas comtn1S: 

a) pretendem solucionar problemas do contexto organizacional; 

b) são respaldadas em generalizações teoricas sobre o comport~ 

mento humano nas organizações e, conseqUentemente, sobre os 

valeres que per",":eié'.::l as generalizações; e 

c) são geral~ente, interdependentes, isto e, jamais vis~ a 

um co~po~ente org~~izacional como algo estatico e isolado, 

mas sempre como algo dinâmico, em interação-com. 

Ã se~elhança do çue ocorre com outros aspectos da literatura 

de DO, as metas nem sempre aparecem categorizadas como tal nos diferentes 

autores, t!.éiS sao inferidas dos respectivos modelos, os quais, na verdade,p~ 

recem indicar as concepções particulares de DO desses autores. 

De alguma forna todos os autores manifestam em seus modelos as 

caracterlsticas a que cc referi, porem de mê~eíras diferentes e com ênfaSeS 

prcprias c;ue - ente-uc.o - revelç:r:-" ao rr.eSl::O teIEpO, suas concepções teorícê.s 

sobre as Jrg~-uízações como fenêrr.ecos sociais e suas orientações valorativas 

em relaçãJ a esse fenê~enc. 

154 
Cf. ROSói, l:CJc.: rt, fie] for ;;::c::2 Tnc ~Tct::r::al cf .~~::,lied Bchavioral Sc:-

ence, voL 7, n9 5, 1971, pãg. 580-585; ~\ord, í~alter R:, "The f·e.ilure of 
Current A?pliec Ech.:-,vioral science - a !.farxia':1 Perspective'; The Journal of 
Applied Fché:vicrd Science, voL 10, n9 l~, 1974, pãg. 557-577. 
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-Talvez uma comparaçao de alguns desses autores esclareça me-

lhor o que estou afirmando. 

Bennis, por exemplo, faz uma colocação que põe em relevo uma 

preocupação c~ problemas organizacionais, mas de uma perspectiva interna, 

com nitída ênfase no sistema humano. Diz o autol', ao explicar as caracte

risticas de 00: 155 

"As metas normativas básicas podem ser deduzidas da filosofia 

social delineada na se~ão anterior. As mais comumente procur~ 

das são: 

1. Melhoria da competcncia interpessoal. 

2. Uma mudança nos valores de modo que os fatôres e os senti

mentos humanos venham a ser considerados legitimos. 

3. O desenvolvimento de uma crescente compreensão entre e den 

tro dós grupos de trabalho com o objetivo de reduzir as ten 

soes. 

4. O desenvolvimento de uma mais eficiente radministração de 

equipe', isto e, a capacidade G···.· J para que os ~upos 
funcionais trabalhem mais c~petenterr~nte. 

5. O desenvolvimento de melhorés metodos para a 'solução de 

conflitos". Ao im-és de sereo usados os métodos burocráti 

cos usuais, que se baseiam, principalmente, na repressão,na 

acomodação e no poder amoral, passam a ser procurados meto 

dos mais racionais e mais francos de solução de conflitos. 

6. O desenvolvimento de sistemas orgânicos ao inves de siste-
.... 156.. - .... mas mecan1COS. Esta e una forte reaçao contra a ldela 

de que as organizações são mecanismos nos quais os adminis

tradores 'trabalh&~f, co~o se fossem movimentados por to

ques em botões de máquinas autowáticas". 

155 Bennis, Desenvolviffi~~to Crc2.:."'.izc..cío~al: sua natureza, origens e perspeE
ti~as, pâg. l5-ló. (ver t~cbên·pâg. 41-42) 

156 . d d" B' b • d .. Veja as caracterlsltcas os 015 sl3tec~s em ennls, o ra clta a, p~;. 

15. De modo sí~plíficado, pode-se dizer que os sistemas mecânicos ccrres
pondem ao nodelo da organização fornal, incluindo seus caracteres burocrati 
cos; enc;.'J.:'nto oS siste:-:c..s crgânicos apnsenta:n carêcterisHcas calcadas nas 
gC!neraliz.:çces teôric:,_s cos cc::-,port.::.r:cn:á.listé..s or:::;:'.:1:'z::cionais. Cf. ,do ::.-"5 
no, Chondn~ Organize.tions, pâg. 118, onde o autor indica que o "modelo sis 
tema rr.ecánico x sistema orgânico" por ele utiliz::.do foi desenvolvido per 
Shepard e Blake. Em nota de roc.ape, l~a r..cs:-::a páGina, Eennis ~ssinala que 

t' ~." .• ,... ..... ~ ~ (" ~- .' ".., t' _ .... - - ., - , -'''-~ •• , , _ ~ ..... _ ....... , ~ 1r.1 ~.:... 1. f'! ~ C'" ~ 1"l"'., -: • ~-_v, .• " t; _~' .•• -,_r _~ .• '. " ... _L_, ... _,:>~\_ .... , -. .. , _ -' cC ,"_. ,('.·. __ S crg~"l.lCOS e l~eca-

• II.J t' 1° d d n~C0:, ~:':-!;t S~?t·.:l(,~C ÜS::C~ 0.'..!tc=-cs ~ C'.~"":JCS O~ s~ster.:~5 po em ser a equ.:..~~s 

sob diferentes ccndições orga..'l.izacionais e ar.,bientô.ís ll
• 
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Vale a pena assinalar, aqui, o que me parece uma lacuna crLtica no 

pensamento de Bennis sobre DO. 

Enumerando as caràcterLsticas de DO, este autor diz que as mudanças 

procuradas atraves desse movimento buscam responder ã"exigência" de. as organiza-
- 157. • 1 'f' d 158 çoes resolverem problemas, os qua~s podem ser ass~ c aSS1 lca os: 

"1. problemas de destino - crescimento, identidade e revitalização; 

2. problemas de satisfação e desenvolvimento humano; e 

.3. problemas de eficiência organizacional". 

Sem dúvida, a tipificação de proble~sde Bennis retrata nao so sua 

poslçao científica de que as organizações poderão ser mudadas pela utilização 

das teorias comportamentais, como reflete a ênfase que este autor dã ã influência 

das mudanças externas ã organização como fatos decisivos para a mudança organiz~ 

clona!. 

Não obstante esse posicionamento que implica relações org~ização

ambiente, Bennis não enumera uma só meta normativa dirigida para esta dimensão. 

Com e~~ito, suas metas parecem cingir-se a estados internos da organização, es 

pecificamente relacionadas ao sistema humano. 

Mais uma vez se reforça o que assinalei na fI. 41 desta monografia 

ao me referir ã falta de modelos de DO que trabalhem com a relação organização

ambiente, o que constitu i, inegavelm~nte, um flanco abpt'to a .:::ríticas, tendo em 

vistu que os desenvclv.if',en.r:stas organizacionais aceitam como uma de suas premi,!. 

sa~ a C.ll!>'t'r~":o das organizações como sistemas abertos. 

157 T d . d· .. . - - . u o ln lca que BennlS se fll1a a corrent~ dos teorlCOS que concebem a orga-
nização como um fenôI:!eno solucionado~: deprob leIT.as. Segundo es ta corrente cuj as 
raizes se encontram em Simon-:larch-Cyert, o foco de estudo das organizações são 
"~s processos relacionados com a escolha de cursos de ação em um ambiente qUt= 
nao revela completamente as alternativas disp0niveis ou as conseqUências dessas 
aI ternativas", in Tho:::pson, James D., Organizr.tions in Action, ~e,., York,:!c Gn'm
Rill Book Comp~ny, 1967, pág. 9. Cf. tamb~m W,rlich, Beatriz Marques de Souza, 
obra ci tada, pag. 108. Cf. o próprio Bennis, quando diz que "o valor básico sub-' 
jacente a tôda teoria e a tôda prática do desenvolvimento organizacional ê o da 
escolha, referida esta aos problemas de tomad~ de decisão, in Desenvolvimento Or 
ganizacional, pág. 20. 

158 B . . ennlS, Desenvolvlmento Organizacional, pago 13-14. 
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Richard Beckhard enuncia cinco metas operacionais de DO, frisando que 

elas visam ã eficiência e ã saúde organizacionais. Em essência assemelham-se -as 

enunciadas por Bennis; todavia, introduz duas metas explicitamente dirigidas para 

os aspectos tarefa-estrutura e autoridade decisoria, coerentes, alias com os valo 

res de DO esposados pelo autor e reproduzidos na fls. 58 desta monografia. 

"Desenvolver um sistema auto-renovável e viável que possa ser organi 

zado de acordo com uma certa variedade de maneiras, dependendo das . 
tarefas. Isto significa esforços sistematicos para mudar e afrouxar 

o modo pelo qual a organização opera, de forma a poder organizar-se 

diferentenente, dependendo da natureza da tarefa. Há um movimento 

no sentido de um, conceito de 'a. !ortna, vem depois, da função' ao in-
... d f d • - ." 159 ves e as tare as everem-se ajustar as estruturas ex~stentes • 

(Os grifas sao do original) 

"Atingir o ponto em que as decisões sao tomadas com base na fonte 

de informações ao inves de na função que o orgão desempenha dentro 

da organização. Isto significa a necessidade de se passar para a 

norma da autoridade do conhecimento bem como para a autoridade de 

função. Isto significa não apenas que na organização as decisões 

devem ser tr~~~feridas para os escalões inferiores; significa que o 

administrador da organização deve determinar qual e a melhor fonte 

de informações (ou combinação de fontes de informação) para lidar' 

com um particular problema, e e aí que deve ser localizada a tomada 
• - I' 160 . - . de declsao • (Os gnfos sao do origlnal) 

As metas apresentadas por W. Warren Burke seguem, em linhas gerais, 

as de Beckhard, Duas, no entanto, contemplam aspectos bem definidos pelo autor; 

tais metas visa~ a: 

"Aumentar a eficacia da organização atraves da criaçao do senso de 

propriedade dos objetivos da organização em toda a força de traba
lho". 161 

"Integrar os objetivos da orga.."l.ização com os objetivos individuais, 

mEdiante o desenvolvimento de um sistema de recompensa que apóie tan 

to a realização da missão da organização como os esforços dos indivi 

d d · - d . 1 . -. l' - . ,,162 -uoS em ~reçao ao esenvo Vl~cnto e a rea lz~çao pessoalS • 

159 .... Beckhard, obra cltada, pago 15 
160 Ibideo, Fá:;. 16 
161 

Burk.:., t~.~\c1rren, artigo citado, pás. 572 (TrnJução livre da autora) 
162 

Ibidem. 
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Edgar Schein, tratando de um tipo especial de intervenção de DO - a 

consultoria de processo 7 que o autor considera como uma atividade básica no pri~ 

~ • d d 0163 d# b· . f· 1 d 1 ClplO e no decorrer e um programa e D , lZ que o o Jetlvo lna e qua quer 
• - li h· . 1,,164 .-esforço desse tlpO e um melhor desempen o organlzaclona. Embora Scheln nao 

fale em metas, entendo que estas correspondem aos valores que, segundo o autor, 

devem ser mudados ou modificados em qualquer programa de DO, envolvendo consulto-
165 ria de processo. 

Alias, Schein e outro autor cujas preocupaçoes estao dirigidas unlca 

mente para o sistema humano, sobretudo para seus aspectos dinâmicos, que envolve0 

probletlas de "cvw.~nicação, papel dos membros e suas funções nos grupos, resolução 

de pxohl~ma~. em,gl=upos e to~ad,a~de, d.ecieões, norrr:as de crescimento de grupo, lice 
- . . - ,,166 rança e autoridade, cooperaçao lntergrupa1 e coopetlçao. 

-Conquanto, o autor nao fale em metas de DO, parece conclusiva sua p~ 

sição neste particular, quando diz: 

"Resurcindo, o consultor de procedimentos tenta rnodificar as atitudes 

e va1fu"es do dirigente, no sentido de fazer com que ê1e sinta- uma 

maior preocupaçao com os problemas humanos, com os assuntos relati

vos a procedh:entos, com a eficiência a longo prazo, e com o próprio 

processo de diagnóstico como forma de alcançar maior adaptabilidade 
. - ,167 entre os me~bros da organlzaçao.' 

J. Jennings Partin afirma ser a ~elhoria da eficácia organizacional 

a meta de DO, ressaltando, no entanto, que esta "eficacia pr(;:cisa ser definida effi 

cada caso". Segundo o autor, eficacia organizacional "envolve o exame de estrutu 

ra organizacional, de1ineamente de cargos, clima de trabalho e padrões de 
- - . - ,,168 de decisao e de reso1uçao de problemas da organlzaçao. 

A rigor, Partiu não define ~etas de DO, nas sin, identifica 

que, segundo entende, estão relacionadas ã eficacia orga~izacional • 
• 

tomada 

Disto depreende-se que a ~elhoria da eficácia organ{zacional-~~ta 

apresentada pelo autor-sera alcançada na medida que se consigam melhorar as áreas 

mencionadas. 

163 s' . obra citada, - 2 cne~n, pag. 
l~ , 
o'+Ib' d 132 ~ em, pago 

l65 Ib · d ..-
132-134 1 em, pago 

166 1b · d - 14 . ~ em, pago ... ~ . 
i~' / ..... - 1'" L)1.c~m, pago J" 
lbô . 

J. Jennings, citada, -Partln, obra p~Z· 5-ó. 



71. 

Blake e Mouton e Lawrence e Lorsch ocupam, neste particular, pos~-

-çoes singulares. Como ambas as duplas desenvolvem um modelo de desenvolvimento· 

organizacional, as metas de DO em ambas aparecem tambem com nuances peculiares 

que sio inferidas dos contornos gerais dos respectivos modelos. 

Assim e que, para Blake e Mouton, que enfocam o desenvolvimento or

ganizacional como uma mudança da cultura organizacional, a meta de DO consiste, 

principalmente, em adequar essa cultura aQ objetivo maior da empresa: a lucrati

vidade. Veja-se o que dizem os autores: 

"Conquanto o objetivo final do desenvolvimento organizaciona~ seja 

o de liberar todos os indivíduos dentro dêle, de modo que êles s~am 

livres, participantes e contribuintes para a soluçio de problemas e 

com a finalidade de se alcançar os objetivos empresariais de lucra

tividade, êste objetivo nio pode ser atingido, a menos que as repr~s 
- -soes e os refreamentos que operam dentro da cultura da empresa te-

h "d d d l"b d " " d ,,169 n am s~ o estuda os e e ~ era amente reJe~ta os. 

Lawrence e Lorsch nao falam em metas de DO, de forma específica,co

mo tambem nio o definem. 

Na verdade esses dois autores parecem menos preocupados em estabel~ 

cer as metas de DO, nos termos de outros autores da materia, preocupando-se mais 

em frisar o objetivo de DO de resolver problemas organizacionais, o que corre~~ 

deria a sua ideia de DO de "encontrar maneiras de mudar a organizaçio do seu es

tado corren~e para um estado melhor desenvolvido.,,170 Infere-se do modelo dos au 

tores que as metas de DO estio sempre relacionadas ã resolução de problemas ex~s 
- d ~ d f . . . 171 tentes nas tres gran es areas ou e rontamentos organ~zac~ona~s. 

No meu entender, embora se utilizem tambem das generalizações teori 

cas das ciências co~portarr.entais, Lawrence e Lorsch dão às metas de DO um ·:ara 

ter nitidamente contingencial, ã diferença da maioria dos demais autores-consul

tores. 
~ 

Sintetizando, pode-se afirmar que as metas de DO, pelo caráter nor-

n~tivo de que se revestem, constituem sua característica original e realmen~e es 

ló9 Bl k M b' d P -~. / o a e e .~uton, o ra c~ta a, retaclo, pago s n. 

170 
La~rence e Lorsch, obra cit~da, 

171 Os autores consideram três grandes defrontamentos: organização-ambiente, gru-
ro-r~ra-sr~ro, indivrduo-organi~aç~o, al~m do defrontamento do qual não se o-
cupam pessoa-para-pessoa (obra citada, pág. 8). 
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pecífica de tentar sintetizar e orientar uma forma de m~dança organizacional que 

se fundamenta, essencialmente, nas concepçoes teórico-valorativas das ciências 

comportacentais. 

2.3 Metodologia 

Sendo DO uma forma de aplicação da ciência do comportamento, sua me

todologia 50 pode ser vista e examinada atraves desta ap~icação ou, em outras p~ 

lavras, atraves da operacionalização das ciências do comportamento para diagnosti 

car e solucionar os problemas das organizações e orientar o desenvolvimento des

ses sistemas sociais. 

Essa operaciona1ização corresponde· ã própria consultoria de DO, a 

qual, exatamente por ter uma base ampla nas generalizações teórico-va1orativas 

das referidas ciências, procura se utilizar de metodos e tecnicas congruentes com 

as concepções dos comport rur.entalis tas , enquanto preocupados com o desenvolvioento 

das organizações, a partir de sua natureza humana. Aliás, essa caracteristica da 

consultoria de DO e, portanto, de sua reetodologia; já foi assinalada no pfimeiro 

capitulo desta monografia, quando fiz uma comparação entre consultoria de DO e 
~', d" 1 172 consuLtorLa trâ LClona • 

Ao fazer a mencionada comparação estabeleci pelos menos três carac-

ter!sticas da metodologia de DO: a coparticipação da consultoria e do sistema-

cliente na diagnose dos problemas organizacionais e sua resolução; a ênfase nas' 

variaveis do sistema humano; e a naéureza da consultoria (logo, da metodo1ogia)c~ 

mo um processo de pesquisa constante sobre a organização e seu desenvolvimento, 

nUr:18 espécie de ciclos de diagnose - ação - a·,aliação superpostos temporalffient~ 

Convem reiterar taobem a acepção de rr.etodologia neste trabalho. Con 
_fcr~.~ a~S;"~'~l' e:- ~c~- d~ _.J~~:173 ~o nr:-':-c C~"r:· ~_~_'·lc·, o ter-.o -etc~~'r-;-___ ..... c:..t.;;.. ~ .. .:. ,-.,..a. c;.;. 4.c.; .... c.;..~..;. 1.. ~ "'i. .. ~_.. _ -.. _ .... J Ui _\o,.. __ .r.j""~ 

e=~2~ze não só ~étodcs no sentiào nêis &~p10 de processo de apreensão, corr.preên-
- l' - d f'" 174 l' b- -, 't t atl'-sac ~ exp lcaçéCo os euo;;:enos, mas envo ve tarr. em tecnlcas, ln$ rumen os, 

172 Cf. fls. 4-6 desta ~cnogra:ia. 
173 Cf. nota de rodape n9 34. 

174 Nu~ sentido re5t~ito, entendo que os ~etolos de conhecer se inseren na probl~ 
rr.ãtica filosófica àa e?istemolc3la, assunto que, evidentemente, não afeta screente 
c conhcci:--cC'.to no Câ:::'?O das ciência.s humanas, mas todo o conhecimento humanc. 
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vidades e os próprios alvos175 sobre os quais e aplicado o instrumental metodoló

gico. Com efeito, embora por definição do próprio DO, seu alvo final seja a or

ganização como um sis tema abrangente, toda a ação imediata de DO e dirigida atra

ves dos dois sistemas menos complexos que constituem a organização: grupo 

e indivíduo. 

Isto parece inevitavel e esta coerente com as suposições teóricas de 

DO. 176 De fato, embora a org~~ização seja uma categoria teórica correspondente a 

um fenô~eno social be~ definido, irredutível às duas outras categorias-grupo e i~ 

divíduo - não vejo c~o atuar sobre a organização senão atraves desses dois siste 

. mas ,mesmo quanào a atuaçao se dirija a mudanças nos componentes tecnicos ou es

truturais. 

Em princípio, pois, nao parece existir inadequação ou impropriedade 

no fato de as intervenções de DO se concretizarem atraves dos indivíduos e dos 

grupos: esta modalidade de atuaçao não e específica da organização, mas inerente 

ã própria sociedade humana. Nesse sentido parece correto considerar indivíduos e 

grupos co~o integrantes da metodologia de DO, enquanto tomados como alvos das in

tervençoes, visando ao desenvolvimento da organização. Em outras palavras,~ guar

deda a cautela que se impõe nesse tipo de analogia, o desenvolvimento das org&íi

zaçoes, coreo o das sociedades, se traduz em algo diferente do desenvolvimento al-:. 

cançado pelos grupos e indivíduos que as constituem, tomados isoladamente; mas 

sem duvida, e um produto do desenvolvimento a ess~s dois níveis, considerados, o~ 

viamente, nas competências e qualificações que tenham sido capazes de gerar, não 

só na area social propriamente dita, mas nas demais areas: econômica, estrutural, 

tecnológica, política, cultural, valorativa etc. 

Na verdade, as dúvidas e críticas que podem surgir nessa area tem 

reais pertinência quando se referen ã utilização dos ~etodos de aprendizagem que 

enfatizan o indivícuo ou o grupo cc~o ~eios de assegurar reud~~ças na organizaç~o. 

175 N . 1 . .J T'Q 1 -. • • -_ .. a ternlno ogla ~e .... , a ... vo e o slstex::.a-obJeto de lntervençao. Nesse sero.tido 
sao identificJ.\-.;is três alvos funcr:.:::er:t.1Ís; irod.ivlduo, grupo, organização. tiuai! 
quer outros_alvos, coro sisteI"<l de tarefas, sisterea estrutural, sistema de nor
mas etc., sao visualizados, delir.'.itaàos e estudados atr·aves dos três sistemas fun 
d~entais e se~5 relacicn~~~ntos intra e extr~o~g~~izacicnais. 

l7óCf . - -. .. 
• as SupoSl.çoes basl.cas de DO, as fls. 51-53 desta monografia. 
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Nesse particular, podem ser identificadas duas correntes ou posi-

ções na literatura de DO: uma que considera ser a mudança individual o "mediador 

primario" de mudança na organização; a outra que afirma ser a mudança nas normas 
~ ~ . d' d 177 e valores, a nLvel de fenomenos grupaLs, esse me La ar. 

Vale a pena ex~inar algumas das suposições que estao por baixo de~ 

sas duas orientações que Hornstein, Bunker e Hornstein denominam de "estrategias 
- • - 11 178 . b' . de intervençao social nas organLzaçoes, ambas vLsando a um o JetLvo comum,que 

é facilitar o atingifficnto dos objetivos organizacionais atraves da mudança de 
• • - 179 func1onemento da organLzaçao. 

A pri~eira delas, isto e, a est~ategia'orientada para o indivíduo, 

parte da S~FCS1Ç~O ce ~~e, ser.co os indivíduos qce conduzem o dia-a-dia da org3n~ 

o redo cc~o e org~~ização funciona, reudando diretaIT.ente o 

modo como os indivíduos a opera~. 

Essa orientação da mudança organizacional atraves da mudança do indi 

vlduo, ainda segundo os articulistas ~encicn2dos, se fund~enta eo quatro 

d
. 180. ~ . . gens e aprendLzag.:\m de cor::portawento, cUJ as caracter1stLcas tentareL 

zir de forma su~aria. 

177 Hornstein, Bunker e Hornstein, artigo cit~do, pago 557 

aborda 

r~prod~ 

178. •.. . d ., 557 5 -9 O Hornstel~ Bcnker e Hornste1n, artLgo.clta o, pago - J. S autores men 
cionam três outros tipos de estrategias de intervenção dos quais, na verdade, ape 
nas um esta relacionado com a mudança organizacional; são as estrategias de inter 
venção no sistema técnico-estrutural da org~.ização, base~as na suposição d~ çu; 
"Eressões tecnológicas e arr.bientais influenciam a estrutura orgarüzacional, n:.as 
nao determinam, inteirar.:ente, sua forma". Keste caso, "as tentativas .para SUGar 
cOf:portaccnto individual ou de grupo nr.o são o objetivo básico", . supondo-se que 
"essas mudanças ocorrerão como U!!l resultado de rr.udanças na tecnologia, no aLlbien 
te ou na estn.:t:.!!'~ da organização". Os dois outros tipos se referem a mud8nças 
do indivíduo e :nudanças em grupos sociais, num sentido que, segundo os ex€.: .. ~;J..CS 
daàos ,se configurG.~ coroa subculturas específicas de sistemas sociais mais amplos. 
kwbas não estão referidas às organizações. 

179 Ibidem, pago 558. 

180 
~>~:: ':.::~::-.~.::te n~o cabe examinar nesta monografia as 
~~ '-~:.--:... -. --~:'3~-- ~C.5 ~rticulistas, que se cinb~m a 

indireta, uma vez que seu objetivo e "conceptualizar 
de int2:::'.'2:-,.Ç7.::: 2::-, :lO, através do indivíduo e atraves do 
ma 

teorias de aprendiza&e~ e 
tratar do assunte ~2 -~

e contrastar" estr.at~gü.s 
grupo. 
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A primeira abordagem ê a anal!tica. Parte da premissa de que os pr~ 

cessos dinâmicos subjacentes ao comportamento individual também estão na base do 

comportamento organizacional e, que, conseqUentemente, as técnicas apropriadas 

para a aprendizagem dos individuos são aplicaveis às organizações. Por essa abor 
, d' 4d h 'd 'd d b "h 181-dagem a mudança requer que os ln lVl uos ten am oportunl a e e o ter lnslg t 

sobre os processos básicos da teoria psicanal!tica, incluindo motivação inconsci 

ente, transfcr2ncia, ~ec~~isreos de defesa e fantasia. De acordo com ós autores 

do artigo, o insight é visto pelos seguidores do enfoque analitico como o meio 

primario de efetuar nudança e para isto "ênfase cens i.der~vcl ê colocada sobre a 

exploração da relação grupo-cliente e consultor, à semelhança da que possa haver 
, ,,182 

entre o terapeuta e o paclente, 

A segunda abordagem mencionada é a behaviorista, na qual uma 

suposição básica e de que "o foco apropriado da mudança e o comportamento expres-

50,,:83. Em outras palavras, o ponto de vista behaviorista é que ocorre mudança 
, -. ~'d 184 'd' comportamental pela manlpulaçao slstematlca e reforço, sem necesslda e de ln 

sight; o ponto de vista vai mais longe ainda, quando supõe que as mudanças inter

nas, se ocorreram, são uma conseqUência de mudanças no desempenho ou comportareen-

1 do . d' ~~ 185 to rea ln lVluUO • 

. A terceira abordagem e a da psicologia social, cujas raizes se encon 

tr~'U na '_~oção de Kurt Lewin de que as normas sociais são o regulador basico do 

comportamento individual e que este comportamento pode ser mudado mediante a colo 

cação do indivíduo em "sistemas teEporários,,;86 onde ele pode constatar se seu 

estilo de cmporta:::e.nto e cen:.s cfi~az para solucionar problemas, podendo, entao, 

d ' ", 'fl 'b'l'd d ,187 re UZlr sua rlglaez e Ln eXl 1 1 a e pessoalS. 

181 T. 'h ., f' 
J. .... 1Slg, t, slgnl lca, 

psicológica fica nelhor 
S • ~~..... ~ r: t.... C" ~ r-;-,.., ~ .c; ..... -...! 1 ~~ .. ~~ (,;.." a .;.J ... L ... I.. __ C'-_ .. · .. 40 

1iteral~ente, discernimento, perspicácia. Na linguage~ 
treduzído cc~o desco~erta, reconhecimento. No texto, l~
"!'('cC:1::':"Cír:2"Ot pcsscr.l ca causa do coeportamento". Cf. 

Hornstein, Eunker e Hornstein, artigo citado, pãg. 560, 
• "1 
iC_ b'c. - / I 1 em, pago 500 
183 Ih' d L cn, 

184 P' 1 ' ~ d • E::1 SlCC C:;l:1, o terno reforço e usa 0, (:er~lr:ente, p.:ra deslgnar as CC:1se-

qUZaéias do CCTi',portarr:cnto aprendido por cone. tcionf..::lento. Nas teorias do reforço 
a ênfase e coloc,:da naS relações entre. o co::~)c:'t:,::ento expresso e seus conseqUe~ 
teso 
185 

Ib ide::l, idc::l. 
186 

Os autores Us&~ o termo sistemas temporarios como equivalente a novos grupos 
':.:- r:::<2 ::-ê:1cia. Cf. pago 561-562. 

187 ",'4--, I~ l-~o..:,_., 561-562. 
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A quarta abordagem é a racional-socrática. Seus fundamentos 
.- • 188 -sao o modelo socratico de obter conhec~reento e a concepçao do homem como um 

ser racional. Segundo este enfoque, sendo os homens eminentemente racionais e 

tendo comporta:r.cnto que são respostas a novas infonr.ações, "a mudança acontece 

quando as pessoas são expostas a conhecimento: quando alguem ccuhece a verdade, 

responde a esse conhecbento Ir.udando. ,,189 Em síntese, a abordagem racional-socrá 

tica repousa na suposição de que o conhecimento intelectual condun a sentimentos 

e comporta~entos apropriados. 

Confo~e bem assinalam os articulistas, geralmente todos es-

ses enfoques são levados a efeito com os indivíduos fora do seu sistema social 

de trabalho, em cursos de treinamento, laboratórios de relações humanas e sessões 

de psicoterapia, onde, atraves de tecnicas próprias, se procura dar novos conheci 

mentos, valores e atitudes que lhes sejam mais satisfatórios, assim como, em úl

tima análise, para sua organização. 

Na verdade, a premissa implícita nesses enfoques ?e aprendi 

zegem e sua transferibilidace para a situação de trabalho. Há uma eXFecta~iva de 

que a "mudança experimentada pelo individuo" nas situações extraorganizacionais 

se reflita, posterio~ente, no deseü~enho no trabalho. Ora, isto freqUentemente 

não ocerre 0., 7:".:'; i tas vezes, t'.enos pela validace da aprendizagem do que pela pre

sença cc cutras variáveis organizacionais que, no meu entender, escapam sempre a 

qualquer abordagem de aprendiazgem, visando ã organização como alvo final. 

Como já observei, o foco desta monografia não são os proble-

mas de aprendizagem, mas penso valer a pena reproduzir, aqui, algumas criticas 

qqe Hornstein, Bunker e Hornstein fazem a essas abordagens, bem como as dificulda 

des que apontam em sua utilização na mudança das organizações. 

Assim e que, cor. referência ã abordagem ana1!ticá, os J.rti

culistas assinale;::: a inexistência de critérios precisos para definir e medir in

sight e o pape.! dificil do .?gente de r::udança ~ quem cabe a responsabilidade "de 

deterr.:iné:r cs n:cics pn-ra cbte.r insight e pará decidir quando isto ocorre. ,,190 

188 
Segundo o co~elo socr~tico, se chega i verdade ou ao conceito pela cr!tica 

ccnst~ ... te, :.tr;:v2s da r.1::c.c, das info::::::,'1':ccs sobre o Cortceito ou a verc.?de pro
curada. 

189 I " - ::;ur 2 blcem, pago J 

190 
Iblcc:::, 560 
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Relativamente ã abordagem behaviorista, a principal critica 

e ã falta de criterios precisos para determinar, exatamente, quais os eventos que 

atuarao como reforço, pois, embora isto seja mais ou menos simples nas situações 

clinicas e dos laboratórios experimentais, se torna bast~te diflcil nas sítua-

çoes em que se lida com sistemas sociais, e, por conseqUência, com padrões de coo 
191 

portamento bastante mais complexos. 

Três sao as dificuldades mencionadas pelos autores com refe 

rencia à utilização das abordagens orientadas para o indivIduo nas 

sociais: 

intervenções 

1. O oroblema da tr~nsferibilida.de do treinamento que pode 
. - .',;~"~-:"~''''''''~'''''''''~-~~--~''':---.-. --~_. -.,-.---

ser assim equacionado: ate que ponto" as características 

do sistema temporário (de aprendizagem) são suficienteoe~ 

te semelhantes às da situação do trabalho, para prover g~ 

neralização da aprendizagem'Z,,192 

2. e problena da nassa crítica, onde se levantam as seguin

tes indagaçÊÍes: "qua.'1tos individuos precisam ser mudados 

antes que ocorra a mudança do sistema'?" "No cálculo da 

equãção da massa crItica todos OS indivIduas deveriGm ser 

cc:::: ~~:~ ~é ::cs equivalentes, ou alguns devem ter peso supe-
. d . • ,,?193 rlor por caus.:. c. f:.::' ::'C::lÇ':::) nc slstema . 

3. O problema da influência social, que consiste na tendên

cia ap-:-esentada pelas abordagens orientadas pa1:a o indivI 

duo de subestimarem uma noção essencial: "comportamento, 

que e regulado por normas sociais, resistirá ã . mudança 

ou reverterá às "forma\) "originais, mesmo depois da mudança, 

na medida em que normas sociais relevantes permaneçan sem 

n:udança".194 

191 Cf . 1 '" • Hornsteln, Bu."'l~er e Hornsteln, artlgC' cltado, pago 561. 
192 _ _ 

Ibiden, pago 562-563 (Traàuç~o livre da autora) 

193 
Ibid~n, p.::.g. 563. Cc:no exer.:plos de dirr.en~;ões que poceriam ser usados tli:::::-a ce 

te::7.:~n:.r as c.if~r2:""C2.3 de F2!:O, cs at!to7CcS :::::.1cicn:;.:;. c pc'::er de to:;.ar dcciE,:2.S
(formal e informal); o status, a estima e o acesso aos recursos. 

194 . 
Iblden, pág. 563 564 (Tradução livre da autora). 
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A partir desta noçao, os articulistas tratam do que seriam as 

estrategias da intervenção social orientadas para o grupo como '~ediador primário 

da mudança organizacional~' mas, de fato, falam apenas de DO que afirmam ser, !lO 

momento," a tecnica mais proe!!linente dirigida para a mudança atraves dos fenôme

nos a nível de grupo" ou, plais precisamente, da mudança das normas e padrões do 

grupo, que constituem, em última instância, a cultura grupal. (o grifo é meu) 

Parece conveniente transcrever a definição de DO dada pelos a~ 

tores que, segundo afirmam, ê especialmente consistente com as concepções de Kurt 

Lewin. 195 Assim DO e definido" como a criação de uma cultura que apóia a institu 

cionalização e o uso de tecnologias sociais para facilitar diagnóstico e mudança 

'deiGOmpC)};t:<l4entiO ' .. ÍJ.:l.t'erpossoal, tgrupal d~ ,intergt'upal, especialmen~e aqueles corr:por 

1 'd d d d . - l' , -,,196-tamentos re aClona os a toma a e eClsao, a P aneJamento e a comunlcaçao. 

Atraves da definição dada, os autores se colocam entre os estu 

diosos de DO que consideram a cultura como o mediador básico da ~dança organiza

ciona1197 sem, no entanto, fazerem referência às características que devem estar 

presentes na nova cultura decorrente da mudança, Na verdade, embora se refira::: 
~ 

às suposições teórico-valorativas da Teoria Y e às concepções de Bennis e de Ar-
• , • • d O 198 • d gyrls co::,o se:,.Cc CC::Slstentes com a tecnOl.ogla e D , se oml.tem e esposar 

uma posição valorativa, pois mencion2m os alvos das intervenções (relações inter 

pessoais, grupais e intergrupais) e especificam os corr.portamentos que devem ser 

especialmente mudados - tomada de decisão, planejaruento e comunicação - mas sen 

dizer em que sentido ou que valores devem orientar tal mudança, 

195 ~ - f d' • d' ... .:1 ,. - • Em slntese, a concepçao a que se re erem l.Z que os ln l.Vl~UOS res~stkraoma~s 
ã mudança se er;ta não atbsir os padrões do grupo a que pertencem; ao reves, esta. 
resistência e P.liminada quando tais padrões são mudados. Na verdade, é o reco:1.t.c 
cimento cc que todo indivíduo pcssui padrões e normas de ccmport~~ento que ta~ 

~ - - -
St:2. c=~[.e:-:-. r.os S:l:pOS, C;ue S2:) e.::t.:.o a :c:1te das nOr.:las, padrces e valores cul t',;-
rais. Cf. o artigo citado, pég, 564 e nota de rOdapé na pág, 558 do artigo. 
196. ,.,.. 5r 4 Hornsteln, Bunker e Horusteln, artlgo cltado, pago o. 

197 
De ~cdo geral, os autores ce DO reco::hece::1., ce forrr.a expllcita ou irr.?1ícit:l, 

a import&,cia da mudança da cultura c~o neie de desenvolver as organizacões. ;.1-- ~ . g\!ns, no C:1t<:r.::.o, sro cais expllcltcs, cono F·lakc e !-!outcn, obra citada, pâS.6-í; 
Bennis, Dez cr:;;'o 1 vir..cn t o Orê;a:ü:: ",donal, pref~lcio; Hargulles, Newton, "Orgé.>"1.iza.ti c 
nal r;'.::v~lo~::cr.: é.nú Chcngt:s ::':1. \..rganiz<1ticn Cllr.:ate:' in Fublic FC'rsonnel ~:.::~.:":~= 
r.ent, H",rch/i'.';)t"ÍI, 1973, pé~. 85. 

198, ,.. .. 
Hornsteln, Bunkcr e Hornsteln, artlgo cl.tado, pago 564 • 

• 
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mais 

nível 

Tal circunstância, aliada ã afirmação de que DO -ê a teçnica 

proeminente de mudança mediante estrategias que atuam sobre os fenômenos a 
199 grupa1, parece denotar uma concepção dos autores que identifica DO, an-

tes de ~ais nada, co:no uma netodología cuja utilizaç-ão criaria uma cultura capaz 

de apoiar a própria institucíonalização do emprego dessa metodologia, para diag

nosticar necessidades de mudança organizacional e promovê-las. 

Importa assinalar, ainda, dois pontos tratados por esses auto-

res. 

o primeiro, ew~ora não o mais relevante~ é aquele em que se r~ 
'f - l' d O 200 . ~·d - - ..., "'f' erem a tecno og1.a e D, constl.tul a nao so por tecnlc,aS especl. locas, maS tam 

bem por técnicas desenvolvidas a partir tanto das estratégias de intervenção so

cial orientadas para o indivíduo (grupo T, confrontação etc.), como de estrate

gias tecno-estrutu:-ás (reformu1ação de descrição de cargos, por exemplo). 

° segun(.C' Fento é aCiuele em que os autores afirmam que "DO n-ão 

está limitado em seu úso de tecnologia nem e definido pela tecnologia que ~empre
. ,,201 
ga uma vez que a melhor forma de se pensar em DO e como "um processo 

que se empenha em criar e manter uma organização, na qual os fenêreenos são 

d d 1 , d .... d'" • l' . . " 202 ra os e l.bera amente, atraves ao uso e varl.aS tecno Og1.3S SOCl.al.S • 

social 

alte-

Essa nova sugestão dos autores, que equivale a uma segunda de

finição de DO, parece ter co:r_o objetivo evitar a infer;ncir. qi.~e ce fuz d2 cefini 

ção anterior de ser DO uma tecnica, sem acrescentar, todavia, novos elementos que, 

entendo, faltam ã primeira definição. 

Este processo social contínuo e visua1izado pelos articulistas 

f d •• 203 effi quatro ases ou passos que po em ser aSSlO resumldos: 

b9 , 
Iblde~, Cf. ã ?ê~. 564: "Pre~ente::ente, a mé'.Ís proeminente das tecnicas diri 

s~c.:.s par.: :-:::.::':r os fcr:ê:7c:'..os <l n!vel grupd ê c~~ada Desenvolvipento OrgMiza-
cional" • 
2(') 

Ei:'.l:~~'..:::'0 '.~_(, no texto, tecnologia e sinôoi:no de me todologia, no sentido €;:;: 

que estou usa:1 .. 1_o o termo. 
2':;1 

Ecrustcin, Eur.:Z2r e Hornsteín, artigo citdo,pãg. 265-266 (tradução lÍvre da 
C'".:~C!."'2) 
202 

Ibid~~, pãto 2ó6 (tradução livre da autora) 

203 
Cf. P.ornstein, Bunker e Hornstein, artigo citado, ... 

pags. 565 - 566. 
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204 la. - entrada (ou seja, os contatos e negoc1açoes iniciais),vi 

sando cr1ar as condições de percepção da necessidade de mu 

dança. O alvo da entrada e, geralmente, o grupo do topo 

hierarquico. 

2a. - Mudança normativa, que consiste em expor, de mane1ra cres 

cente, um número cada vez maior de membros da organizaçao 

a novas normas sociais. 

3a. - Mudança estrutural, que corresponde ã colocação estrategi

ca .de,.pe~aas, f.~m"posições que lhes permitam conduzir o pr~ 

cesso de DO. 

4a. - Administração da mudança que nada ma1S é do que a 

implementação do processo. 

- . propr1a 

A rigor, o processo social a que se referem Hornstein, Bun~er e 

Hornstein~ e o próprio DO visto em sua dimensão di~âmica d~ processo metodológi

co planejado e desenvolvido para atingir as metas e os objetivos de DO, como uma 

modalidade de mudança das organizações. 

Com diferenças terminológicas e algumas alterações de significa

do que nao chegam a constituir dessemelhanças mais profundas, os passos de DO ~cn 

cionados por Hornstein,Bunker e Hornstein, são encontrados 'em todos os autores

consultores do assunto, embora nem sempre de forma sistematizada. 

Na proxima seção desta monografia - tendências e modelos - essa 

matéria sera tratada com mais pormenores'. Não obstante, penso valer a pena apr~ 

sentar, aqui, dois esquemas que sistematizam bem as fases ou estágios de DO como 

204Em excelente artigo que, praticamente, aborda todas as dimensões de DO, Geor
ges Strauss afirma que esta fase ~ bastante ignorada pela literatura, não ob&tan 
te sua importância, pois, segundo entende, é nesta fase que se colocariam ind:::.ga 
ções tais cooo: flPor que as oq;.:mizações se eri~ajam em DO?". flQual é o procE'ss;
de decis;o atrav~s do qual decidem chamar um consultor (ou estabelecer um dC~2r-
t t -l no) ? fi ""\ • -. • d " " _amen o ~0~·. l,U31S SilO os Gh)tlVüS e as exnectat1'.·~S .:15 p.1rtes? C:::-:o D;J 
e estl'ut ULJ.·~:O ~os Ol:lClS dos p.:lrticip,:l.llt . .:;s?". li 2uem é visto COrriO o "possuidor fl de 
DO (isto é, no interesse de quem se pensa que" consultor está trabalhando)?" Pa 
ra outros pormenores sobre o assunto, inclusive ~s tentativas de respostas a es= 
sas inJag~ções, V2r o arti~o do referido autor:"Organizational Devel;pment: cre
dits and debits" in Organizational Dyn.::nnics, ~.Jinter, 1973, pâgs ~ 11-13 
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processo metodológico. Aliás, de alguma maneira, já me referi a esses esquemas 

quando, no primeiro capitulo desta monografia, tratei da consultoria de DO. 

Um celes e o de Lawrence e Lorsch que vêem o trabalho de Desenvol 
. • (4) -, 205 Vlmento Organizaclonal em quatro fases ou estaglos: 

1. diagnostico, que corresponde ao estágio inicial de percepção e 

conscientização de discrepâncias entre resultados esperados e 

resultados efetivos. Segundo os autores, o diagnostico funci~ 

na como "um disparador" do processo de DO,podendo indicar: não só 

problemas (discrepâncias entre o desejado e o efetivo), como 

··>~n.Q.\Ge.r:onQt.t,uni~(h,ci:N: jnãO,'pl'fWint.as. (os 'grifas .~ão do origi-. . , .... ," .. -
nal) 

-2. Plé:...'1eja.--:lento, no qual se definem as alternativas de açao e se 

escolhem as estrategias e as intervenções para implementá-las, 

a partir do diagnostico e de indagações sobre motivaç~o das 

pessoas para mudarem, pontos de influência no sistema e coisas 

semelhantes. 

3. Implementação, que ê uma fase auto-explicável. 

4. l~~lioc;o que, COmO o proprio no~e 

rar os resultados da implerr.entaç·ãc 

lado pelo diagnostico e as metas de 

indica, consiste en CCr."?2.

com· o est2.do de coisas reve 
'd 206 mudanças estabelecl as. 

o outro esquema é o apresentado por French e Bel1, constituindo o 

que os referidos autores denominam. de "os cczponentes do processo de DO em oper~ 

- " 207 çao .' 

205 
La~.;rence e Lt.:rsch, (I Desenvo1vir:.cnto de Crg~"üzações: diagnóstico e ação,p;'g. 

20 - 22 e 94 - lJO. 

206 Os autores fazen ur..a advertência ~uito ir::portante sobre esta fase. Dize~ ":7es 
te pcnto há U::1 risco ce q'.le 3.S r..ctas de rud.:nça poss.::.~ ser tratadas como um f:;' 
em si, ao inv~s de cero U~ =~io de ch~~ar a atenção para a discr~pância original 
entre metas estr~tcgiccs e resultccos. ~u~~do isto ocorre, indica que as pcccc~s 
envolvidas no rr:,~!'c::',é' :1.c desf2:-".\'olvirento ~er::1itír~ ~ue a ligação de "feec,b :;::k' 
se tornasse :ecn: .. cia e, neste Fonto, o ct2senvolvirr.cnto cq;anizacional cessar<i:·. 
Cf. obra citada ?ãg. 22. Cf. té:nbem afirr.:ação que fiz na fls. 6 desta. mono~ra
fia sobre a c~r~cterização do nodelo de cc~sultória de DO c~o um sist~a aberto. 

207 
frcuch c :.:.11, 33 - 44. 
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-Embora, como assinalei, tais ef?quemas se diferenciem ma1S em ap~ 

rencia do que em essencia, vale a pena examinar mais de perto os componentes op~ 

racionais de French e Bell pela sistematização clara desses autores. 

Ao discorrerem sobre diagnóstico, os referidos autores nao se li

mitam a defini-lo como "uma contínua coleta de dados sobre o sistema, focalizando 
. . . " 208 f" o s1stema total, os subs1stemas e os processos do s1stema, mas en at1zam as 

duas funções básicas desse componente, em qualquer programa de DO; a primeira fun 

ção ê de verificar, objetivamente, quais os problemas existentes e a segunda é de 

prever efeitos ou conseqUências das ações a serem planejadas, em relação à reali

zaç·ão dos objetivos do programa. Na verdade, a segunda função corresponde ã ne

cess~dade de pr9gnose. 

":.., Alem de assinalar essas funções básicas do diagnóstico, os auto

res mostram' que ele pode ser dirigido para"dois tipos de alvos ou focos diferen

tes: as unidades sistêmicas da organização, nas quais se incluem desde o indiví

duo e o papel ate o sistema total - a organização - considerado isoladamente ou 

em suas relações com sistemas mais abrangentes e inclusivos (os supra-sistemas) ; 

e os processos organizacionais que abrangem desde os padrões, estilos e fluxõ de 

comunicação ate as relações superior-subordinado, passando por estabelecimento de 

objetivos, tomada de decisão, resolução de problemas, planejamento de ações, admi 

ni~tração e resolução de conflito e relações administrativas inter-grupais.
209 

-

As intervenções, que sao definidas pelos autores como "conjuntos 

de atividades estruturadas, nas quais unidades organizacionais relacionadas se en 

gajam em uma tarefa ou seqUência de tarefas cujos objetivos estão relacionados di 

reta ou indiretamente com o aperfeiçoamento organizacional", incluem, em 

parte, todo um trabalho de planejar e executar ações, bem como de avaliar 

conseqUências. 

grande 

suas 

Em outras palavras, os autores dizem que, em muitas intervenções 

as atividades têm dois objetivos: um de aprendizagem e outro de realizar uma ta

refa que tende a focalizar problemas reais da organização e não problemas hipotê~ 

cos ou abstratos. Com isto as intervenções de DO minimizam a separação que ocor

re em relação às atividades de treinamento e de educação tradicionais, geralmente 

208Ibidem, idem, pâg. 34. (tradução livre da autora) 

209para exame pormenorizado da matéria, inclusive das informações típicas a se
rem colhidas em cada caso, bem como das técnicas m~is comumente usadas, ver qua
dros 4-1. e 4-2, às pâgs. 36-38 e 40, respect;ivamente, da obra citada do's referi
dos autores. 
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levadas a efeito fora do contexto organizacional de trabalho, e sua transferên

cia para esse contexto real. Para eles, esta característica dual das interven-
- ... d 1 d' . • 210 d O çoes e um traço poderoso e, e a guma forma, ~stlnt~vo e D • 

Finalmente, o terceiro conponente do esquema de French e Bell - a 

manutençao do processo - implica em manter e administrar o próprio processo de 

DO dentro de condições que assegurem não só a validade do programa, como garant~ 

a competência do grupo incumbido de orientá-lo e implementá-lo. Isto importa em 

~anter uma perspectiva de crltica constante sobre o processo em si e em aplicar 

ao grupo responsável os mesmos princípios, práticas e valores que norteiam seu 

trabalho en relação ao resto da organização. Na verdade, o programa, e com ele 

'-Oi}; ,.l;~i"JC.ql&áv(Z.i$>.por :S\l\3{l\l~'U.1\it;·tl1rçao , .. hm:eiona. C.O!ll:O .uma força componente dentro de 

um campo de forças mais amplo, podendo transformar-se num fator de sucesso ou de 

insucesso de um esforço de DO. 

Isto parece materia fora de duvida, pois, como poderia uma equipe 

de DO impor-se na resolução de conflitos dentro de um grupo, por exemplo, se o 

gn:pc SCt10esse que. esta equipe não esta resolvendo os seus próprios conflitos? 

No tocante ã metodologia de DO, de modo geral uma de suas caracte 
..... ... d' b' .~ • 211 
r~st~cas ;:::a~s marcantes e a apren l.zagem aseaaa na exper~enc~a. !·fesmo c.ut~ 

res-consultores menos orientados para processo, como Blake e Mouton e Lawrence 

e lo· .. ""~ ch, 1 • • • '" ~ • d' t" d . _ per C:·:~.~.:,.:.O, [.2 t:l1..:.1Zé.::'. -.;C:::::'::' :"'~'::.:.:' (2 ê?:-~n~zagem, a raves as qUê.1S 

operam as chareadas intervenções sociais t definidas por Haro1d M. F. Rush cc:::o 

aquelas intervençc-es cujo interesse s'ão as pessoas ou os aspectos interpessoaís 
. - 212 da orgarnzaçao. 

212 TI , u '.l" 1:' 111'\.. .., ." • ç 
.t .... l!S~1, .. ::,r::!.l. ... , _., \...t[~·'"":!.z3tlcn I)..:'\"e_c::-7~:~:1t: .a reccnnal~5ê.l1Ce l.n Ccn.'7c~G':.r2 

BO.:lrd ~;ç' 605, ':c, Ycrk, The Ccnfcrcnce ~c:!!'d Inc., 1973, o::lde O autor, a P2:> 3, 
t.:~l~::c.. c ~-=~:', c',,:'::~~o-,") ~c C.''':C c:c~.c:::i::~ ~e i:1te~\":2::~:::s tecr.ic::..s. ((1;,....;_.:..: ... ~_ _ ....,I. _ ............... L.·_ 

para a tecnolo3ía da organíz~ção, co~o equípa~ento, fluxo de trabalho, processa
~cnto de info~0çõCS etc.) e intervenções .:ld~inístra.tivas (dirigidas para as po:í 
ticas, estrate;i~s, diretrizes e outros ~ssuntos nais pertinentes aos niveis =~ii 
elevados da organização). 

• 
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Esta defíniçao de intervenções sociais abrange tanto as estrate 

gias de intervençao social orientadas para o individuo como as orientadas para o 

grupo, como mediadores de mudança organizacional, na forma exposta por Hornstein, 

Bunker e Hornstein, que tive pportunidade de apresentar no inicio desta seção. 

De fato, se verifica que os dois tipos de est~ntegias utilizam 

largamente a aprendizagem baseada na experiência, cujas ralzes se f~~dam e algu

mas vezes se confundem com os metodos de treinamento de sensibilidade, de dinâci 

ca de grupo e outros subtipos, os quais, enfatizando a dinâmica e o processo das 

relações interpessoais em grupos, proporcionam aos individuos uma aprendizagem ao 

nivel psicológico ~ socio-psicolegico dos fatores que influem no comportamento. 

Embora se note entre os autores~consultores de DO uma tendência 

para considerar o grupo cortO o alvo estratégico da mudança organizacional, todos 

eles se preocupam com o individuo como alvo, o que se pode constatar mesmo em au 

tores como Lawrence e Lorsch, quando incluem entre os defrontamentos ou áreas sus 

ceptiveis de problemas e, portanto, de intervenção, o defrontamento indivídu070r 
• - 213 galllZaçao. 

A predominnncia das intervenções sociais em DO ê bastante compre

enslvel, tendo em vista toda a fundaü:.cntaç~o teõrico-:-valoratíva das ciências do 

comportamento que deu origem ao movimento de DO, cujo móvel parece ser, indubita

velnente, a tentativa de operacionalização dessas ciências, atraves da aplicação 

dos seus princípios e generalizações. Com ef~ito, as intervenções sociais são 

coerentes com a suposição geral de DO de que "uma organização sadia ê aquela e::l 

que as pessoas trabalh~~ de fo~a col~borativa, confia~ umas nas outras,se apóiam 

mutuamente e onde a mr~eira preferida de administrar e a influência distribuída 
. . ,,214 e a partlclpaçao. 

Inegavelr..er.te, a ~etodologia de DO é um dos seus mais' import lr:. tes 

co~ponentes como tentativa de abordagem prática das ciênéias do coü.port~.~nto,sas, 

i o~vio q~e eSla Getc~olc~iE precisa ~:?li~r-se, diversific&r-se e ade~uar-s~ c_ 

fi:n últír..o a que serve, que e o desen·;olvir.:cnto da orgL:nizaç~o. Se a organizc.ção 

teu outr2.S dír.lf~nsces e outros sister.;as fora o sistema huma.."1o, a netodologia de DO 

teria de evolúir para é:brt:,.~cr tais dir::er:.sões e sistemé:s, sob pena de deixa:;.' ce 

atuar sc~re tcda . -a org=nlZ;3.çéo. 

lU . • 
Lawrence e Lorsch, obra cltada, pags. 8 e 66-92. 

Rush, Harold H. F., obra citada, pâg. 8. (Tradução livre da autora) 
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Nesse particular a literatura de DO registra que pelo menos uma 

parte dos autores-consultores se tem preocupado com essas outras dimensões organi 

zacionais,o que aparece quando tratrun dos possíveis tipos de intervenção dentro 

de DO. Assír::: ê çue, a par das intervenções sociais volt'adas, basicamente, para o 

sistema humano, alguns autores mencionam intervenções dirigidas para os problemas 

de tarefa, estrutura, tecnologia e procedimentos relacionados com pol!tic8s e es

trategias adminsitrativas. 

Todavia, e em Bennis e em French e Be1l que se encontram as duas 

classificações mais significativas de intervenções, valendo a pena mencioná-las • 

. f . - . 215 b 1 . d A classl lcaçao de Benn~s, ' esta e eCl a, ao que parece, em fun 

çãodas situações-problemas a serem exanín~das, lista 9 (nove) tipos de interven-

çoes: 

215 

1. de discrepância - quando existe contradição de ações ou atitu

des que e preciso elininar para I1':3.."1ter a organização dentro de 

uma nova diretriz; 

2. de teoria - quando e preciso utilizar conceptualização teórica 

para est<lbelecer ccncx-;o entre hipóteses subjacentes e cor:,?oE, 

t<::::::r. to 01:,::; en':c1o cu pera prognosticar cons'e:qUências 

que se seguirão a um curso de ação; 

... . 
provaV2~S 

3. de procedimento - quando e necessário criticar procedimentos 

que podem a:udar ou dificultar a solução de problemas; 

4. de relacionarr.ento - quando é preciso examinar problemas inter

pessoais no trabalho e mini~izã-los ou eliminá-los; 

5. de e:{pcrir:cntação - qU<:l.."1do ê necessário testar novos cursos 

de aç~o no processo decisório, diferentes dos tradicionais; 

6. de dile~a - qU21do c precí~o escolher entre alternativas de 
-açz.c; 

7. de perspectiva quando se faz necessario avaliar as ações prc 

sentes, r::edi'::"'1te seu e:{aI:!e numa perspectiva de passado e futu-

rc; 

,.~. . 
~ .... -~ ',:": ... :. .. ~. "-, c 1(2-43. 
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8. de estrutura - quanco a estrutura e fator de ineficiência ou 

ineficácia organizacional; e 

9. cultural quando e preciso examinar a cultura organizacional 

e tentar modificá-la. 

o esquema classificatõrio de Bennis é bastante genérico para abar 

car uma grande variedade de intervenções mais definidas e objetivas, mediante a 

utilização de tecnicas e instr~~entos específicos; mas é tambem demasiado generi 

co para se ter uma idéia clara de como operar tais intervenções, circunstância 

tanto mais crítica porque, ao contrario da maioria dos autores-consultores de CO, 

Benuis não c,ferece r::uitcs cxe::.plcs de cesos cnde naja intervindo. Como tenho assi 

naladó ao 1engo desta conografia, Bennis ~e parece o autor que conseguiu reunir, 

numa perspectiva a~p1a, as premissas, os fundamentos, os problemas e as diferen-

• - d 0216 r1' f' tes orlentaçoes e D , ' que aparecem trata~os especl lcamente em outros auto-

res. Sua classificação de intervenções fortalece esta observação. Pelo menos 

três dos livros integrantes da Serie Desenvolvimento Organizacional parecem orlen 

tados, especialmente, pelas idéias mestras de algumas das intervenções alinhadas 
. 217 

por BennlS. 

Relativamente a French e Eell, nac se pode fal~r, a rigor, de um 

esquema, mas de varias esque8as, elaborados, segundo os autores, com o fito àe se 
, O - d l' d -, - d . -, 218 -examlnar D atravcs e um ca 1 OSCOplO e n.:lO e um IDlcrosccp10. Alem de ur:a 

classificação ar.:ple. em "fcsl1ilias de intervenções", são apresentadas mais quatro 

classificações ou tipolcgias ccr::. diferentes ba.ses,219 a saber: 

216 O livro Fro;'rit~t;'nte di.to de DO, de Be~nis - Desenvolvfu.er..to Organizacio-.:~: 
sua natureza, c:i~ens e perspectiv~$ - nio lhe faz justiça, pois ~ele o autor co
locou r..uit.ê.::: itTr:.s l:-:'7'C::::t:::1.t::05 p"ra Sere~ tratadas de forrnn tão generalizada e 
superfici2.l. C' :~-:::.te ,1 leitura. ce sua oor.:! c-'1terior. Ch.:mqiag Orgw.izations e ca. 
coli:;t~l-e~ "'~'. ......,...' , .. · .... 1 -- ..... _: ...... :.=-~: ~_:-:~~~_-_··.·_·.:_~.-•. t-.,-:\ r_c· .. ·.· T.~ ..... ·_·.;. :? 

Chin,<'-~ode·G~.:: ,. ;--.,_,.~i':~::i:; ~~:.~":::"L/;~~ ~~:~-;~icuiç:'~ ~,~~;-ow;'::>vir::~n~~ de DÕ-e -e~~ 
cl ~"c"C'~ 'O" ':.', ,--,.-:, -: -" ~ •• _~-.:, '-- l!" ".-" -"'7-'··:··_-·~ O . . 

C-"L. lt..~J.. ..... '- __ .................................. L.. ..... ( .... -.J _ ... ' ... _~ ...... (:..;...O. ... ~'- ............ ' '-.100 .l. .... ro ~_ .... " .......... \. ~_. \ _ I • ...;~ .. · ... v r~~;·.:-.. l.:;~-.:.. .. ~.:.-
nalo 
m Cs tres li\":cs s-;o: Cc::sultcri~ C2: I'rccccii:"":'_c~·ttcs: seu pêJcl no c2F:envolvi-:-::--.-
to ot"g r-=1 i:-: ~c:. ~.~ ~ i., ~~:~~i .=~._~..:~ .-.c' 1-:' t '--~ ~r,2 ~ ~-: l~~ -:) 1: :_ C~1 f 1"C~1 t açj o e c O~1S u lt o ri 3 ê c ---~~~_ 
terccír~ r:::-t :--:- ~_.~~ ':."~~::"~. ____ "_: o '"c' \--:.~.-:.:_:::-_-:.;:,.,. Dh~,...,iCt-'. é\=r'::"0~ do jjc~'envolvi' _. :-.-
to OL'~2.11 i:: :ci~.~~_~.l .:: o L::. 'JC Grí~,. 05 écis pl·i;:-.~ i. ros vc rs c:.nd o sobre in te rvenç.ccs c, c, , -.' -. .., .. -
re~.:l.-:'lC~~ .... ___ ~:_ .. ,'t ~ ...: ... ~.:.'-:. .. ~: o,J,:",_~_.~ ~:1t~rv~::ç~.0 ( .. t.! ?el's~<:~ctlv"a e ~nter\lerlçG:.O ctiltt:-
ralo 
21S - . --.. .. . . ~ -

rrcnc~ e L~.~, G~=~ c::.t~~~, ~~;. 103. 

219 Para (':-:':-_-:0 c cc~h?cí;::Cr'to rr:~is por.:-e~ori:<:do do aSSunto, incluindo tecnicas e 
instrur:;cntc~, ',';:1" C':>!':1 cit.2:i.: des cutorcs, p::'gs. 97-146. 



220 
la. baseada nos alvos indiví.duo-grupo e tarda-processo; 

87. 

2a. baseada no objetivo de desenvolver a eficácia da organização 

como um todo e dos seus componentes, compreendendo indiví

duos, equipes e grJpOS (inclusive díadcs e tríades), relações 
221 

intergrupais e organização total; 

.3a. baseada na ênfase principal da intervenção em relação às hi-
... , 222 

poteses de mecan~smos de mudança; 

223 
4a. baseada nos processos intrapessoal, interpessoa1 e grupal. 

Na classificação" fa!ul li as de intervenção" estão categorizados 12 

(doze) conjuntos de atividades de DO, incluindo as de diagnose, a saber:
224 

1. diagnóstico; 

2. desenvolvimento de equipes (team building); 

3. desenvolvimento intergrupal; 

4 f 'b k 225 • survey- eeo ac ; 

s. educação e trein~ento; 

6. atividadestecnico-estruturais; 

7. consultoria de processo; 

8. desenvolvimento organizacional tipo Grid; 

9. pacificação atraves de uma terceira parte; 

10. acompanhamento e aconselhamento (coaching and counseling); 

11. planejamento de vida e de carreira; e 

12, r1~~eJ~~ento e estabcleci~ento de ~etas. 

'~ão se~ ate que ponto e valido cla~sifícar como fam[lias de inte: 
_ r 

vençao as arroladas sob os nú~eros 7, 8 e 9, porquento, na verdade, elas c.ons-

220 
French Eell, obra cit;da, 

... 
106. e pago 

221 
Ibidem, 

... 
107. pag, 

222 r 'd 109. ~l C:::, ~ -~ r- ...... :.} ~ 

223 Ibidem, 
... 

110 137-146. pago e 
224 

r:.;icc~, - 102-104. p~~z· 

225 
~_:··:~·i.,.~.:.. ;:. t :~~ rl.··~~i·~~~ no c.r:=1:-d11, rCi- C.'i~*-'liCt!;r L:l:2 a tr:~.:uçZo 11ao co!~u:li~~ l·~::· . 

.:=. ... -:1 (' .I~:í:Cic::,-.(). :. .. :r·.:::Cf.~ ~·:élis i:~dic~C:o di:::-(:" -~ 2C\:'r~-:o C.!C:. ~:.:;:T'l"[E:;O nos é:ut~l~(::; .~.:~ 
e 3. ~.~.=.uintc:".:tivi(L::cesGer'~d~s .1 pnrtír cos d2dos lcvent.:dos(pesquísados) ,incluí:1. 
do pli1~oS de 2çno".CL obr.1 citada, p2S. 103 Jtr;:::~uç;;'o livre da autora) -
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tituem modelos desenvolvidos, respectivamente, por Schein, Blake e Mouton e Ri-
226 

chard \{alton. 

Evidentemente dentro de cada f2~ilia de .intervenção cabe a aplic~ 

çao de várias técnicas e instrw..entos, representados por questionários,testes psi 

cologicos, exercícios estruturaàos, atividades estruturadas e semi-estruturadas 

em torno de tarefa, processo ou de anbos. laboratorios, e múitas outras que pode~ 

ser co~binadas ou criadas peles consultores. Grande parte das técnicas e instru

reentos de DO pode ser utilizada em diferentes tipos de intervenção, de forma útil 

e adequada, pois isto depende mais da competência do consultor do que da natu~eza 

intrínseca da tecnica ou instrureento. 

Do exposto e discutido nesta seçao podem ser aventadas algumas ccn 

clusões sobre a metodologia de DO, que reputo indispensáveis. 

A primeira e que, sendo DO uma tentativa de aplicação das ciên-

cias do comportamento, há uma estreita e necessária vinculação entre consultoria 

de DO e metodologia de DO. Com efeito e a primeira que tr~.sforma em ato a segun 

da, embora seja esta que possibilita àquela uma configuração própria que a_disti~ 

gue da consultoria tradicional. 

r:~:: f::-~'_:~'::':: CC::::-:.'_:~F.O é ~ue, embora o objetivo final de DO seja o 

desenvolvimento da organização como uma totalidade, atraves da mudança planejada 

e administrada, parece que a metodologia utilizada para isto ainda esbarra eu cc:: 

troversias que estão longe de ser dirimidas. Refiro-me especificamente ao prcbl~: 

ma dos "mediadores de tludança" - indivíduos e grupos. Conqurl:lto ambos constitua::: 

subsistemas dentro de um sistema-organização, o fato é que a organização não e a 

SC:7:l desses subsistemas, mas o produto de sua interação, a qual, por sua vez, so

fre as influências do acbiente externo que taQbcm influencia a organizaç~o ce 
outr.:s r..<: .... 1eiras. AC!!'.ito, o '1ue já fiz a11tes, que, em ultima ê..'1ãlise, não há cu

tra for~ma de atuar eficazwente sobre a orsanização senão através dos incivrc~~~ é 

'-::-ru~cs • o • 

porque a 

este nível ap2rccem' os probler.,as de nassa crítica e de influência social lev.s.. .... ':~ 

d 1, . B! te' .' 22 7 . . d -os per lornst:;ln, un";'er e fiornstt:!ln, os qual.S, no reeu enten er, ne.o s~ Cl.n-

226 Cf. Sc:,,,in, CC;1sült::;;::':: ___ ?::ÜCL_::-'::"':c~; ::::,~',: --.. ~ . ~,_.- ._,~,.-:- . 
z:-.cional; Blcke e ~':cuto~, .\ E5~rt:t:ur;,,.~_::c. c.c. ~::;'J. L .. :~~cs.: ~:"L:Ç·.~C~~::~-~ .. ~_ .. -~._~--

sc':','clV:'é!2:1tO Crg::>:117.?cic:1al de ti~o Criu; E. \;,Üton, PaciÜcaçapInterp,::..?:::;~T-:-:::~ 
(" ...... -.. ~."'-,.-. - I".""-·~:~lt-:·;·i.~ C0 'l:-.~ t~~rcc~.~"".~ ~.-::!'te • 
.... "\., 
~_I Ver fl. 77 desta ~o~o;rcfia. 
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gem aos mediadores individuais, mas atingem tambem os mediadores grupais. Por ou 

tro lado, se indivíduos e grupos são os mediadores da mudança, eles são tambem os 

portadores da cultura organizacional, que precisa de um mínimo de sedimentação p~ 

ra assegurar o equilíbrio din~~ico do sistema. 

Ainda com referência aos ~'reediadores" indivíduo e grupo, parece 

difícil não considerar os dois, tendo em vista os fundamentos teõricos-valorati 

vos de DO, todos eles originados de concepções e generalizações sobre indivícuos 

e pequenos grupos, conforme já foi amplamente exposto em seção anterior desta mo

nografia. 

Outr~. conc;lusão c;.ue Qrota do "e,~~me,dan:~tQdolog~a .de DO. é a nece~ 

sid~ce de reflex20 e pesquisa sobre esta c.etodologia, principalmente, no tcc~nte 

às intervenções. Se DO pretende ser uma aplicação das ciências do coreportareento, 

e indispensável e urgente que se verifique, na prática, os resultados dessa apli 

cação, a qual se consubstancia nas intervenções. Sobre este aspecto French e 

Bell assinal~~ a dificuldade de utilização do seu esquema classificatório de in

tervenções com base nos mecanismos hipoteticos de muda.'1ça, exatamente pel~ "rela 
. ...- ,,228 

t~va pobreza de teor~a e pesqu~sa sobre ~ntervenço~s. 

Ainda neste particular, cie toda leitura Cfue ÍÍz, só encontrei \.:[.", 

artigo s~bre pesquisa de metodologia de DO.
229 

Atraves dessa pesquisa se tentou 

d • • -. 4 " •. ,,230 d O eterm~nar a assoc~açao ex~stente entre trat&~entos exper~nentals e D 

survey feed~ack, consultoria de processo interpessoal, consultoria de processo ce 
tarefa e treinê~ento de laboratôrio.- e melhoria do funcion~~ento organizacional. 

Os resultaGos das experiênci~s revelar~ u~a associação estatística significati~a 

entre survey feedback e nelhoria organizacional; cc~ a consultoria de ptocesso, 

ur.s boa associação; a consultoria de pr.ocesso de tarefa foi associada com pequena 

r.:udc.."1ça ou nenhusa r:udmçr.; e, finalrGente, o trein~T,ento de laboratório foi asso

d.:,::~} cc:~. ::.::~·~i.c r.o :c:1cic"1:-":::,':ç o;::;~·:i?:::::ic:'.,d.23l 

~2~ _ 
~ U Cf. French c Eell, obra citada, p~g. 
t&io, ~~~. 49J-~94. 
229 ... 

Bo~ers, D.,.\"Íd G., "0D Techniques ~nd 

pó.;. 21 - ~:'. 

l07.·Ver tb. Khan, Robe~t L., artigo c~ 

t:-:..;~r P.csults in 23 Organizatio:1s: lhe ::: 
SciE~ce, vol. 9, n9 1,19i3 

230 
Ibide:l, p8g. 21. O terno empre~.'!1o ê "e:oeri-r:-.ero.tal treatr.ents". 

231 
Para caior esclarecicento, ver o artigo ci~adc na nota de rodapé n9 
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Por certo não e uma pesquisa isolada que vai indicar se a metodo 

logia de DO e adequada para promover mudanças positivas na organização, mas só 

um esforço planejado e intenso nesse sentido poderá lru1çar luz sobre o assunto, 

que diz respeito, .lHnal de contas, ã própria validade de aplicação das ciências 

do comportanento às organizações. Como conclui Bowers, no artigo sobre a referida 

pcsçuisa: "Pouco nais pode ser acrescentado a esta altura pela interpretação dos 

dados encontrados. Pelo menos, eles indicam que as diferentes estrategias de in 

d . d d' ,,232 tervençao enprega as nO ICLS t~verarn resulta os lferentes. 

Para encerrar estas conclusões sobre metodologia de DO, considero 

oportuno acrescent~r que u~a pesquisa tipo levantamento (survey), realizada pelo 

'The Ccnference Boaré33 revelou' que,:, 'a metodologi<t de:í::ntervenção deDO, isto e, 
seus ~etodos, tecnicas e instrumentos, tem sido utilizada tanto por organizações 

que, recon!1ecidament,e adotam algum programa de DO, como por organizações que nao 
234 

o fazem. 

K8.0 obstL'1te o ex.::~,e CU:'C2(:080 das tabulações da pesquisa e c F:.'o 

prio relatório indiquem diferenças na aplicação dessa metodologia, em termos que 

parcc~m revel~r una maior ccnsistênciú e uma maior consciência dessa utilização 

r~':' ~·':.·tc c:~ c':':-.i::('c",:: (~'.::'i:;;_':r"rlf:S ccrr'!o praticoSntes de DO, o tlpo rr:es:.~Ú C.= 

pesquisa não oferece condições para que se verifique se isto e uma tendência e,en 

sendo, ~',e inferências pOderiam ser feitas. 

2.4 Tendências er.:oielos 

Coerente com a natureza da materia a~alisada neste cap~tulo, ten 

autores-consultores 

de DO. 235 

232 

235 

cit~.:io, (Trcdcç=o livre da autora) 

Kcsh, lIarold l~.F., c~ra clt.:;l.:, ?::;. 16 . 41. 

.~,.. :~ .. ".:- :-.;"~-:~,,: 
~ . 
1:.15 t~r.~{i;~Ç~::l:~'.!!tcrcs c ::!;;:s c:C;~.::'~ cc DO, ~.:::o ,.::qudcs já citados aqci ir.u 

\'c:,:c~:'E:7";-:is, Schein, Rcckh~rd, H~lton, Blr..~e e Houton, e Lawrence e Lorscn. 
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eles relatadas, diria que podem ser notadas, a grosso modo, duas tendências em 

DO,236 pelo nlenos na fase inicial do mo~imento, onde se percebe maior preocupa-
-. 237 çao de realçar seu respaldo teorlCO. 

Uma delas par~ce bastante distinguível. É a que se orienta para 

os processos interpessoais, grupais e intergrupais, que constituem, entao, os 

principais focos das intervenções para a mudança organizacional. É a orientação 

que considera, no dizer de Bennis, "as variáveis das pessoas"como ponto de en-
238 

trada em DO, qualquer que seja a estrategia de mudança. 

236 Em artigo intitulado OD: "Some Problems and Proposals", in The Journal of 
Applied Behavioral Science, vol. 10, n9 4, 1974, as págs. 494 - 495,Robert Khan 
menciona a tendência de se colocar a ênfase de DO em processo ou estrutura e faz 
referência a trabalho de Friedlander e BrO\Vfi (1974), onde os autores classificam 
"todos os esforços de DO como 'tecnicoestrutural' ou 'de processo humano'''. 

237. f . . . Posterlormente a esta ase, que se aflgura como a malS. representatlva, pare-
cem surgir outras tendências na visualização conceptual de DO. Assim é que J. 
Jennings Partin, por exemplo, diz haver, "pelo menos duas escolas de pensamento 
sobre o que e co que não e DO", contrapondo UP1a escola que denomina de "Syst.e!'1-
ProcE'ss", baseada nas generalizações das ciências do' comportamento e na concep 
ção das organizações como sistem~s, a outra escola, que chama de "program-proce 
dure", segundo a qual, DO tende a ser visto como tudo que concorre para desen~ 
volver a organização, incluindo "recrutamento, treinamento, desenvolvimento de 
carreira,desenvolvimento administrativo, planejamento organizacional, compensa
ções e outras atividades de pessoal que contribuem para o crescimento e o engran 
decimento da organização". Cf. Partin, J. Jennings, obra citada, pâg. 2 (Tradu-
ção livre da autora). 
Cf. tambem de Beck, Arthur C.Jr. e Hilmar, Ellis D. "OD to HBO or MBO to OD;do 
es it make a difference?", in Personnel Journal, novo 1972, pâg. 827-834. Con
quanto o artigo nio fale de escolas de pE'nSa~2nto ou de tendências de DO, e ln
teressante constatar a posição dos autores que, partindo da suposição de Richard 
Becizhard, no sentido de que tanto os esforços de DO quanto as estrategia·s admi
nistrJtivas pr2ssupõC~ o e~t2~~leci~2nto de o~jetivos e cetas, apresentam um 
modelo de OD-~rnn!R. A car2ctcrfstica fu~da~ental do modelo e a interaçio e a 
co: ?1:~.2ntaricJ~~' entre DO 2 ~30, o priceiro considerado como um processo que 
en[oca a orgê.ni7.D~2o CO:::O lln sister),1 social CO:;lpOStO de tarefas, estrutur<1S e 
pessoas, e o scS"·'do, isto 5, ;:':;'J C0::10 o instn':I".cnto que terna funcio:1al e 5lg·· 
nificativo o trabalho de estabelecimento e atingimento de objetivos. 

238 
Cf. 

tÍ\'c~:' • 
liçucs 

Bcnn;s Dc<cn .. \'ol'.·i::"T'."'o :)'·-~·1:_"'~;.-""'1· "U":1 ··" ... ·"·'2" O"Y'l",~nS 
...... '. __ ~4~ ___ ~ ___ ~' __ -~_" __ '_'-' .............. 1...,.- • 0 '':' 1.'--I...l ...... t:..:::~ ..... , ---_ .... 

paZ- 12. . ~c"~·.;\J 'fv\~r j ê> .. ~--.i s L::S p~::_;Sl.'=-s II o 2t:tL~,J:" ci ta \/(;:1 C.i"('~S, 
e clima or)~anizacionais. 

• 
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A segunda tendência, enbora fundamentada tambem nas ciências com 

portamentaís e, port~~tot enfocando tzmbem a parte de processos interpessoais, 

grupais e intergrupais, se distingue, a meu ver, pela nítida preocupação de con 

siderar a organizaçao como um sistema social de produção de bens e serviços, em 

interação com um affibiente. externo, que influencia seus objetivos, metas e estra 

tegias de funciona~ento. Ê uma tendência que pode parecer menos pura aos olhos 

dos que vêem DO COr:lO um conjunto de valores 1I0ltados para a "libertação" do ho

mem orga~izacion~lt enqua~to indivíduo; para outros, porem, pode parecer uma ten 

tativa mais realística de encarar esses valores, tendo em vista não só a nature 

za das organizações., mas, principaluente, considerando o fato de que organiza

ções participam de um contexto sistêmico abrangente, estando, pois, sob a in

fluência de outros valores e de outras variáveis. 

Huito embora entenda ser difícil categorizar, rigorosamente, os 

autores~cónsultores de DO numa ou noutra tendência, como uma decorrência mesma 

de sua base teórica comum, tentarei fazê-lo, em concomitância a um resumo dos 

seus modelos. 239 

Em relação ã primeira tendência, Schein me parece o autor-consul 

tor mais representativo com seu modelo de consultoria de processo, a qual, em 

I .,. ·d" 1....... • • ... # d suas pa avras, COnstltUk uma atLvL aüe uas~ca no pr~nClp~o e urante qc.::.lqcer 

trabalho de DO. 
2~O 

Entendo, aliás, que a posição de Schein em DO, ã semelhança da 

de Bennis, e mais ampl~ente compreendida quando se procura ver sua participação 

neste movi~ento co~o Uilla conseqU~ncia lógica, talvez, de escritos anteriores do 

239 O . 1 ... . terno moce o nerr. se~pre estara sendo empregado, aqu~, como uma categoria 
descritiva ccr:-L:c;:,c::cC:ite a u~ tipo iccal, pcr~m, mais das vezes, como uma cate
[2.;::2. r!:2SC~:.t:·, :-.~ !:\,-:-:::C~ C.-. '\."istê. ê. Frc,prí~ f! . .:tureza ele DO, qt:ê e de intê.rvcnç~o 
ir.téncional e p:.z... .... cj da.. 

240 cç: ,.. 1-.' • '. - 2 
J.. ;::'C"4el:1., c:J:"a Cl tE:'C., p2.~. • 

Os capItule:; 3 ;i S da ;r.0S~.:l ebra são de.jicados ã explicação teórica dos proces
s:~ cc c::.~~:c::_:t ~: ~~_~:, ~~ i:.C:~~:o ~~ ?lc~lL~~s e tc~c~~ de decis;o c= 
g t"i~jJO (~E: 1 i2,-_- ~:"".~_" e ,.. '-.. . ., t' . .... ,- - .... ,- ';; C::",~I". (..J::-;"(..~é..":'c, e C:~ rrcceül:.~cn 05 lnler6rü;.:1~s. 
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autor, que revelam una proocupaçao central com os aspectos psicológicos e PS1CO

sociológicos das organizações, não só enquanto dimensões inerentes ã organiza

ção,24l ~as tambe~ COQo tais dimensões podem ser objeto de mudança planejada:42 

Com efeito, conforme assinalei a'Ó tratar da mudança como premi~ 

sa de DO e sua relativa ênfase nos diferentes autores-consultores, no' livro de 

Schein, da Serie Desenvolvimenoo Organizacional, Consultoria de Procedimentos, 

nio ha, pratica~ente, referência ao mencionado fator. Sua preocupação com mudan 

ça aparece em obra anterior, quando enumera entre os "problemas psicológicos que 

surgem no seio das organizações", "problemas inerentes ã necessidade da organiz~ 

ção de sobreviver, crescer e desenvolver as suas capacidades de adaptação e de 
-- 243 mudança de gestao no meio em constante transformaçao". 

Não obstante ter a perspectiva da necessidade de adaptação da or 

ganização às transformações externas, o fato e que toda consulto~ia de Schéin es 

tá voltada, principalffiente, para fenômenos intraorganizacionais e entre estes os 

processes de interação humana. Aliás, o próprio autor con~írma isto,quando diz: 

"no e um tipo de programa planejado e que envolve a organização 

de fo~a global, mas suas partes c~ponentes são, em ge~àl, ati

vidades que o consultor pode levar a cabo com indivíduos ou com 

grupos pequenos. r ..... ] abordando em primeiro lugar os fatos que 

1 -. . . ,,244 ocorrem n~s re açoes lnterpessoals e grupals. 

241 
Schein, Edgar H., A Psicologia na Organização, (tradução) Lisboa, Livraria 

Classica Editora, 1968, principalmente pâg. 161 - 205. 

242 Cf d '" '. • • • • o mes~o autor Interpersonal Ccmmun~catlon, Group So11darlty, and 
dal Influence", in The Plannin~ of Ch lln I?; e " coletânea de Ber;nis, Benne e 
New York, Holt, Rinehart and \,'inston Inc., 1962, i'ãg. 517 - 527. 

243 Cf. SCheir., Psicologia da Organização, pjg. 48 - 49. 

244. . . ... 
Schel.n, C::msultona de Procedl.mentos, pago 2. 

So
Chin, 
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o modelo de Schein repousa em suposições sobre: 

a) a necessidade de ajuda que os administradores têm, geralmente , 

para diagnos dcar os problemas da organização e para identifi 

car o tipo de ajuda; 

b) a necessidade de as organizações aprenderem a auto-diagnosti

car forças e fraquezas que são inerentes ã organízação,no sen 

tido de c::iar ::-,~c9,:1ismos compensatórios capazes de assegurar

lhes maior eficiência; e 

c) a necessidade de a consultoria trabalhar com os membros da or 

ganização, os quais conhecem "realmente" a ,cultura organiza-
• 245 clona1. 

Tal modelo pressupoe, da parte da consultoria, o conheéimento das 

tecrizúções das ciências do co~?ortacento acerca dos processos interpessoais,gr~ 

pais e organizacionais e experiência de orientação de grupos em laboratorioz, c~ 

mo instrumentos indispensáveis à observação direta, a qual constitui car~cterls-
. ~ 1" 246 tlca preclpua do ~ode o shelnlano. 

Schein assinala sete estágios no seu modelo,que, em geral, se su 

perpõem na prática: contato inicial cem a organização-cliente; definição da rela 

ção, contrato formal e contrato psicológico; $eleção de um ambiente e de um meto 

do de trabalho; reunião de informações e diagnostico; intervenção; retração do 

desenvolvimento; e conclusão. 

295. .." Para 03lS pormenores ver Scheln, obra cltada, pago 7 - 9, 96, l03'e 104 • 

• 

246 Cf. Scheín, obra citada, pzg. 13. 

O autor n30 roer:.:! .:l í::port:r:cía da abord8 hcm estrutur,?l; sua uosiç'Zo ê de que ~la. 
e inco:r.pleta. Diz ele ã pâg. 11:11 A re-de de posições e papeis que definer;, a 
estrutura form.ü das org~n~~s.ções está ocup~da por pessoas que, em maior ou r.-.a-
nor - 1 -. . .', , - d 1 g.Lz..u, co O:''::-.i 5U='5 prc;'~l~G r-.:.rSC:':'.:ll~GZl.c.es né.! ex(:ct:ç.:::o o trz.ba ho. J:..... cc~-

scqUê~ci.:l cie.SSii. 2.:::.ituc.e n2.0 ê c:.p.::.u.:s a do ck::;er.volvl:-.. .::::to do t:r.:.b .::.lho à r.:od,;: :..c 
C ,-:;~·~.' ,~:.; i_~.", ;\·r.~;!;_, ,-:'~_'.~"_ :~(·t·\-~'_';. !~-.. ,- .<.':~:: :.:;7 c' _ ..... , t ··l·./-·1~- ~ -.. .... ~ .,.. ....... 1 -.. _ ..- _. ..... 
-~- __ o ~- ___ o .. -- _ ...... -- ... _. _____ ~_. _ ...... t....,.L..J..\"O' ............. ..:., ....... ,!, ,-,Ç. \~·.le c~\::. I:·O~_.~:. c.:~._c:' 

estilos de relr:cicnêIaento co:u outros indivIduos da organizaç..1:d" • L ..... 1 "l~cre 
dito C;UC o cO:l!:t!ltcr tenha t.::::.:::::::1 d" e:-:;:-::íni?r os procf(i:'r::cntos (orocesso;' e a.
tr.:'cu\:o cerretr.) C:t!,; ocorre:-:1 <~r:tre 2$ 'C'::::-5025 cc;~o u:-:a f o r.;: a de ~C:i1pre8~t.!cY' :'5 
relações inforrr.aís: as tradições e a cultura que constituem a atmosfera que en
vclvc a cstrutUl".:1 ." 

• 
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A descrição mesmo sucinta desses estagias nao teria' pertinência rru~ 

trabalho deste tipo, tanto mais que ela constitui metade do conteúdo do livro, Con

sultoria de Procedirr.entos: seu papel no desenvolvimento organizacional, já menClona 

do tantas vezes. 

o que me parece indispensável assinalar são alguns aspectos deste 

modelo que, segundo o autor, '~escreve o que o consultor tipicamente faz (eu deve 
. f) b lh I . .. I ,,247 rla azer num tra a o de desenvo Vlmento organlzaclona . 

-Nesse particular me parecem relevantes para a compreensao de DO, 

suas implicações e potencialidades de utilização o seguinte: 

o 

247 Ibidem, 
.. 

pago 

248 Ibidem, 
.. 

pago 

249 
Ibidem, 

.. 
pago 

250 
Ibidem, 

.. 
pago 

a) a ac;eiq.ção previa. pela organização de que as "relações e os pr~ 

cedimentos interpessoais são objetivos importantes para um apre~ 
dizado,,;248 

b) a definição clara do compromisso etico subjacente ao trabalho de 

DO (dentro da priceira orientação), atraves do contrato psicol~ 

gico entre a consultoria e a organização. Com efeito, e atraves 

desse contrato, que se colocam não apenas as expectativãs das 

'duas partes, mas, principalr::ente, se demarcam as fronteiras pa

ra a abertura da organização e para a entrada da consultoria r.a 
. "d d d'd .. 1 249 d d lntlml a e a Vl a organlzaclona . Enten o que nessa ernarca 

ção se compreende a defir.ição do ponto de entrada, isto e, o sis 

tema, nível hierárquico ou 'outro alvo, por onde terá início o 

trabalho da consultoria, ponto que, para S~hein, deve estar, tan 
... 1 ". .. 250 to quanto pOSSlve , prOXlmo do topo do slstema-cllente. 

~) A conotação educacional da Consultoria de Procedimentos, visível 

em toda a obra de Schein e ratificada, implicitamente, em afir~~ 

çoes coco estas: I!~\ãoh:portar:co quão frustrante possa ser par2. 

o cliente, o consultor de procedirr.entos deve trabalhar para 

criar urna situação em que ê ampliada a habilidade do cliEnte de 

142. 

85 

89 - 53. 

94 - 96. 
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gerar suas próprias solusões. O consultor deseja melhorar a ha 

bilidade de resolver problemas, e não resolver um problema esp!:,. 
"'f' ,,251 Cl lCO • (O grifo e do original) .............•............ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. r····· J ele deve tomar cuidado para não se deh~ar confun

dir entre um perito em como ajudar a organização a aprender e 

um perito nos problemas reais de administração, os quais a org~ 
252 

nização esta tentanto resolver." (O grifo e do original) 

.. r····] a habilidade n:ais importante que deve ser reve~ada ao 

cliente ê a habilidade de 'diagnosticar e trabalhar em seus pr-ª. 

prios problemas nas "areas interpessoais, organizacionais e de 
,,253 ." ) grupo. (O grlfo e meu . 

O modelo de Schein ê, indiscutivelmente, um dos mais "puros" den

tro da linha teórico-valorativa de DO, enquanto reflete valores tais como, partici 

pação, auto-controle, confiança mútua e outros que caracterizam o que 0$ comport~ 

mentalistas chama!:l de saúde organizacional. Para seu auto.r o iI:lportante nã9 

passar adiante seus conhecimentos sob fórmulas para atender a casos específicos e 

isolados, coro no caso do consultor tecnico tradicional, ~as "passar adiante suas 

habilidades e seus valores ,,;54 sob a forrr.a de aprendizagem para enfrentar si tua

ções problemáticas. 

No meu entender, entretanto, ~sta e UIT4 posição bastante vulnerá

vel ã crítica, porque, comO já assinale,i, só se preocupa com o sisteIila humano da 

organização. Mesmo trabalhando em cima de 'situações reais de trabalho, o modelo 

pode correr o risco de esgotar-se no processo, ou em outras palavras, no como occ= 

rem e no como devem ocorrer as relações~ 

251 
Ibidem, - 127 pago 

252 
Ibiden, - 128 pago 

253 
Ibide::1, 

.. 
134 pago 

254 
Ibidem, 

, 
145. pago 
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Ainda dentro da tendência de processos humanos introarganizacio

nais está Richard E. Walton, com suas intervenções bastante especificas para so

lucionar conflitos interpessoais, mediante o que denomina de consultoria de ter

c.e~a parte ou de terceiro partido. Segundo o autor, as atividades de terceiras 

partes "podem ser consideradas como uma forma particular de 'consultoria de pr~ 

cedimentos' definida pelo professor Schein como 'um conjunto de atividades da pa~ 

te do consultor, que auxiliam o cliente a reconhecer, compreender e reagir a even 
255 tos registrados em seus meios de interação pessoal'." 

Como Bennis, Beckhard e Schein, sua preocupaçao com o tratamento 

do conflito, a nivel organizacional, parece ter raizes numa preocupação mais am

pla e profunda das mudanças que estão ocorrendo no mundo, das quais resulta uma 

necessidade de confrontação entre povos, instituições, valores, pessoas. Para o 

autor a necessidade de confrontação está chegando às organizações, onde "os admi 

nistradores estão se tornando mais incli~ados a conhecer e a confrontar, ao in

vês de esconder suas diferenças.,,256 

Alêm da fundamentação teórica, o "modelo ciclico de conflitos 1n 

terpessoais" pOSSU1 tambem uma parte descritiva e outra prescritiva, Ali~ás,o au 

.tor apresenta a materia de forma bem organizada, mediante a técnica de relatar 

primeiro as intervenções e, depois, ao longo da descrição do modelo, utilizá-lo 

como uma categoria de análise das intervenções adotadas. 

E::l se tratando c-:: ::~C::':;:.- de um tipo de intervenção voltado, espe

cialmente, para as situações de conflito interpessoal, no contexto da organ1za

ção, me parece tambem não ter sentido entrar em pormenores que podem ser encon~ 

trados no livro de Halton, já bastante citado. 

Talvez os únicos comentários que devam ser feitos sejam 

inspirados nOF seguintes trechos do autor: 

"Um sistema interpessoal ou organizacional que pode 

aqueles 

reconhe-

cer e confrontar eficiente~ente seus conflitos internos 

255 ~;a"lton, P.lcificac;]o Interpcssoal: ~0i1froi:tucõ2S e consultoria de ur;;a terceirê. 
parte, pâg. 5. A tr~duçao da- definição de Séhein ê a seguinte: "C.P. ê um con
junto de atividades desenvolvidas pelo consultor, que ajudam o cliente a perceber, 
entender e agl.r sobre fatos inter-relacionados que ocorrem no seu ambiente". 
(Schein, obr~ citada, p2g. 8) 

256 TT I . . d f-' - / o ~a ton, o~ra c1ta a, Pre aC10, pago s n .. 



tem uma capacidade maior para inovare adaptar". "Infelizmen

te, nosso conhecimento sobre metodos de confrontação e sobre 

suas tecnicas esta atrasado em relação à nossa crescente prefe 

rência ou tolerância por êste 'appoach' aos conflitos. ,,257 

É inegavel que o clima de confiança mútua, a abertura, enfim, o 

jogo da verdade, representam características de um modelo de organização sadia e 

estao coerentes com os pressupostos teorico-valorativos dos comportamentalistas. 

Todavia, o atingimento dessas metas talvez seja um dos maiores problemas defron

tados por DO, porquanto,freqUentemente, existem relações de poder subjacentes às 

situações de conflito organizacional. Por isso, no meu entender, não e bem o 

atraso do conhecimento sobre metodos e tecnicas de confrontação que reduz·ou eli 

mina as possibilidades de minimização do conflito (evidentemente estamos falan 

do das funções negativas ou disfunções do conflito), mas a propria problemática 

do poder, como dimensão organizacional crítica em qual;uer situação, 

sobretudo a de ~udança planejada. 

incluindo 

Bennis, igualmente, pode ser incluído na primeira tendência de 

DO, desde que se torne por base as premissas que orientam seu trabalho ~omo con 

sultor, das quais parecem bem representativas as duas indagações abaixo: 

"As duas principais mudanças que quase sempre procuro são es

tas: em primeiro lugar, o clima organizacional e tal que os i~ 

divíduos estão aplicando suas energi~s e talentos no trabalho 

com uma sensação de satisfação e de crescimento? Em segundo l~. 

gar, estao as pessoas se comportando e se relacionando urnas com 

as outras de tal mane1ra que o clima organizacional se aproxi-
_ ~ 258 

ma das condiçoes de 'uma sociedade humana, justa e democratica"? 

A rigor, Bennis não apresenta um modelo, mas um guia para se fa

zer a diagnose do sisterra-cliente em terrros de lhe ser ou não ser aplicável u~ 

programa de DO. As proposições básicas, porem amplas, deste guia, que o b.utor 

25i -Walton, obrt citada, Prefacio, pago s/n9. 

258. . - 59 . - d . . -Benuls, obr.1 clt.:ldG, p:-,g. . A or1enté1çno e Bennls para 1ntervençoes ';obre 
os processos h.l:r,anos intra.organizacionais parece encontrar respaldo em pelo me
t~OS alguGs artigos i!1clt::~os n3 coletânea The Planning of Ch3n;e, a saber: liA 
Theory of Grcv; Dcvelcp~2nt" (de parceria cos Eerbert A. Shepard), pag.321-349; 
"Interressoal Cor'I:'.unication", pag. 408 - 411"; "Leadership Theory and Administra 
ti\"c ~;..':-:, .. ~.-~_ ,,:_n .. -.- .• !~~:.- '.~_r:: r: "C:-:',:;, O:~~..2":"'~."',~t:C7"." (~,-:rcpri.:1 cc:::: l!erbert ~\. S: .... ~
pare), pdb . 743-756. 
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denomina de "Modelo de quatro estágios para o diagnóstico do estado ào sistema-
." . 259 

cl~ente sao as segu~ntes: 

"1) As metas de mudança do desenvolvimento organizacional sao 

adequadas ao sistema visado?" 

............................................................. 
2) Encontra-se o estado cultural do sistema-cliente 

para o desenvolvimento organizacional? 

3) As pessoas-chave estão envolvidas e comprometidas? 

preparado 

•••••••••••••••••• I .•••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4) Os membros do sistema-cliente estão adequaiamente preparados 

e orientados para o desenvolvimento organizacional?" 

De acordo com o autor essas indagações não são concomitantes, mas 

sucessivas; portanto, somente °ã medida que as respostas vão sendo dadas afirma 

tivamente é que se delineia um quadro favo!avel para aplicação de DO. 

Conforme foi ressaltado mais de uma vez neste trabalho, considero 

Bennis como O autor onde se encontram as idéias fundamentais de DO (embora ne~ 

sempre bem sistematizadas), mas, também, o autor 4ue vislumbra alguns dos princ~ 

pais problemas cerrontados por DO, COlJ".O I.l:-.:a estratégia de mudança planejada das 

organizaç?es, aos quais já me referi em outras partes deste capítulo. 

Um desses problemas é o relacionado cem a parte estrutural dos sis 

temas organizacionais. 

No empenho de mostrar a inadequação da burocracia como forma de 

organização para responder aos tipos e ã velocidade das mudanças que se estao 

processando neste século, Bennis repisa a necessidade do advento de estruturas 

organizacionais Dais flexíveis, mais sensíveis ã inovação, mais propí~i2s ã :eVl 

259. . Bennls, obra cltada, 
.. 

png. 50-55. 
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talização. Estas estruturas - denóminadas, de modo genêrico,"estruturas adapta

tivas" - seriam caracteristicamente, "sistemas temporários adaptativos t ... ] , 
com vistas à solução de problemas, compostos de diferentes especialistas, liga

dos entre si num fluxo orgânico por especialistas executivos coordenadores e a-

I ' d d r" 260 , ,-" d' " va la ores e tareras. TaIs estruturas, ISto e, as estruturas a aptatlvas 

·substituiriam a burocracia em sua vetsao atual. 

Não resta duvida que os "sistemas temporários adaptativos"consti. 

tuem uma elaboração ideal de Bennis, cujos pressupostos sao, de um lado,as gra~ 
261 

des mudanças sociais, no seu sentido abrangente, e de outro, aquilo que o au 

tor identifica como os principais problemas humanos deste final de seculo,"inte 

gração, distribuição de poder, colaboraçã.o," adaptação, individualidade e revita 
, -" 262 hzaçao. 

~ óbvio que, como todo tipo ideal descritivo por natureza - o 

modelo nao tem replica na realidade. Mas, de um lado, por uma tendência que pa 

rece inelutável nos modelos sociais - a de serem visualizados tambem como orien 
" 263 - -, d taçoes prescrltlvas, e, de outro, pelo carater pragmatIco e DO, parece ha-

-ver uma preocupaçao constante em torno da viabilidade de operacionalizar e ins-

titucionalizar tais sistemas. b próprio Bennis talvez contribua para esta 

confusão em redor do tipo ideal que elaborou, quando coloca "estrutura versus 
264 clima organizacional" como um dos problemas de DO, e quando - no meu enten-

der - nao consegue ou não deseja estabelecer um paralelo claro entre a hierar

quia da competência, da proximidade às informações,da capacidade para solucio-
265 

nar problemas - característica das estruturas temporárias adaptativas - e a 

hierarquia da autoridade legal, do cargo, da observância irrestrita às normas -

característica da burocracia. 

Assim, da leitura de Bennis fica a frustração de ver o autor l·~

vantar um dos problemas mais desafiantes para os comportamentalistas em seus ·~s 

forços de mudar a organização, criando ate um tipo ideal de estrutura, e nao ver 

260 b' - 39 I Idem, pag, 

261 , 
obra citada, - 21-37 Bennls, pago 

262 b' I Idem, -pago 37 

263,. Cnl':::Ilà2r tendência -1\0 trll!U esta e mais 
rocratico de Nax ~~eber. Ver da autora "A 

do que visível em relação ao modelo Lu 
burocracia 1·;eberiana e a Administraç~~;-

Federal Brasileira", in Revista de Ad:ninistrac:ão n-' ," ~" -GV 1 4 o 2 _--:~ ________ -"--' __ r'_ll..:..LI_L..:l:..:c:.::,a ,Kl o, l' ,vo., n, , 
julho/dezembro, 1970, pig. 50. 

264B ' ennIS, obra citada, pago 92 

265 Ib "d 
I em, 

• -pago 67-68 
e&IOJWA 

d, , .. a ... v ... ' 
'r 
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eS.te mesmo autor desenvolver um raciocínio em relação a este modelo. Para m1.m, 

iria tal raciocínio conduzi-lo, certamente, a uma situação conflitiva com suas 

proprias premissas valorativas., sobretudo, a que se refere ao valor participação, 

porque, na verdade, suas estruturas adaptativas, não obstante possam ter uma ba-

se diferente de poder, continuam limitadas ao sistema administrativo, de 

cia ou de liderança das organizações. 

-geren-

Voltando, p01.S, ã tentativa de classificação dos autores-consul 

tores dentro das duas tendência de DO, reafirmaria a inclusão de Bennis na ten

dência mais qrientada para os processos interativos do sistema humano, em que 

p.r.$.f!, !:tT..lâ; .. cQJ:lt,ri~ç,ão aQ,s:i.stcoíl, astrutulial. 

Dentro da segunda tendência, embora com características 
. 266 

prias, colocaria Beckhard, Blake ' e Houton e Lawrence e Lorsch. 

.. 
pro-

O pensamento de Richard Beckhard representa - a meu ver - uma es 

pecie de "fiel de balança" entre as duas tendências. A afirmação pode parecer 

insolita, tendo em vista ter eu classificado o autor na segunda tendência. • Ex

plico melhor. 

É que, quando se analisa Beckharà atraves àos valores em que el~ 

diz expre~3amente acreditar,267 se percebe, de imediato, a influência sobre es

ses valores das suposições teórico-valorativas de Mc Gregor e de Argyris, bem co 

mo das idéias e premissas de Bennis. Esta percepção me parece reforçada pela de 

finição de DO como "um esforço (1) p~anejado, (2) que abrange toda a organiza

ção,.e (3) administrado do alto, para (4) aumentar a eficiência e a saúde da or 

ganização atraves de (5) intervenções planejadas nos 'procedimentos' da o~ganiz~ 
- d h' f . dI' - . ,,268 ( çao e usan o os con eclt"entos orneCl os pe as ClenClas do comportareento. Os 

grifos são do original). 

266 --Pode parecer estranho a nao inclusao de Fr'ench e Bell nesta tentativa de 
classificar autores-consultores de DO. E que na obra dos autores, bastante cita 
da nesta monografia, eles se revelam, sobretudo, como sistematizadores da f:mela 
mentGçao teórica e ca tecnolobic de DO. 

267 Beckhard, obra citada, pago 6-7. Ver também pago 5~ desta monografia. 

268 Ibidem, pago 10. 
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Quando, no entanto, se atenta para o que o autor considera como 

O dilema atual dos administradores da empresa (dilema para o qual DO seria a 
269 ' -, b resposta) e para o seu modelo onde empresta bastante relevancla ao esta el~ 

cimento de metas e planejamento, se verifica estar diante de um autor-consultor 

com uma preocupaçao concreta com outras dimensões da organização que não somen-
270 te a humana. 

Rigorosamente falando, Beckhard nao apresenta um modelo de DO, 

mas sim, como o próprio subtítulo de seu livro indica, estrategias e 

que podem ser identificados nos relatos de' casos de DO, aos quais é 

d d 1
, 271 

'quase meta e 'o 1 vro . 

modelos, 

dedicado 

-Com efeito, o ponto forte do autor, neste particular, e repre-
, - 272 sentado pelas orlentaçoes que fornece para o trabalho de DO e pelos modelos 

, - o " _ 273 
de lntervençao que desenvolve, com ampla exempllflcaçao. 

Não obstante, Beckhard apresenta um conjunto de caracterLs ti-

cas que, segundo assinala"estão presentes nos programas bem sucedidos de DO, 

as quais,em última análise, parecem constituir as características do que se po

deria denominar de modelo de orientação do autor. -Tais características são:
274 

269 Ibidem, Prefácio s/n9 e pago 3. A colocação textual do autor é a seguinte: 
"Atualmente os administradores de emprêsas estão por demais preocupados com o 
dilema de (a) como mobilizar amplamente a energia dos recursos humanos da orga
nização no sentido de cu~prir os objetivos de desempenho da organizaçao e (b) 
ao mesmo tempo de tal modo organizar o trabalho, o ambiente de trabalho, os sis 
temas de comu~jcação e relacionamento de pessoas a fim de que as necessidades 
do individuo pr,r auto-valoriiaçio, desenvolvimento e satisfação sejam significa 
tivamente atenciidas no trabalho." (o grifo e meu). Como se vê, o autor coloca 
claramente o elemento objetivos da organização como algo que ;ão pode ser rele
gado em Adminis tração. Ver também pág. 39-44" 

270 I d' - o 0-' o d - - 1 n lcaçao 5~gnltlcatlva esta preocupaçao sao os casos de DO re atados pelo 
autor, na parte 2 do livro Desenvolvimento Organizacional: estrategias e mode
los. pâg. 48-1.J5. (O autor nao esclarece se 05 casos foram trabalhos de COl1sul
toria sua, circuEstância que, entretanto, não reduz importância de sua inclusão 
no livro). 

271 Ibidem, 
~ 

51-lU, pago 

272 Ibidem, 
~ 

16-22. paf,. 

273 Ibidem, 
~ 

30-47. pago 

274 Ibidem, 
~ 

16-18. pago 
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a) p lanej amer. to de mudança a longo prazo; 

b) capacitação organizacional para estabelecer e atingir metas re 

lacionada~ com a missão da organização; (O grifo ~ do original) 

c) atividades orientadas para a modificação de aç~es; 

d) concentraçao na mudança de atitudese comportamentos, 

dos grupos; e 

atrav~s 

e) atividades desenvolvidas por meio de formas deaprendiiagem, ba 

seadas na experiência. 

A operacionalização dessas características implica o deflagrame~ 

to do processo de'IQudança que, de acordo com Beckhard, inclui cinco fases:diagno~ 

tico, planejamento da estratégia, educação, consultoria e treinamento, e 
275 çao. 

avalia 

Tamb~m corno a maioria dos autores-consultores de DO, Beckhard dã 

bastante importância ã fase de diagnostico. Segundo o autor, o trabalho de DO 

pressupõe o "diagnóstico dos vãrios subsistemas que compoem o sistema total da or 
. - ,,276 ....." . . '. _ ganlzaçao e o dlagnóstlco dos procedlmentos de organlzaçao que se encontram 

em vi'gol"" 277 lunhas é!S an?l ises se orientam por "hipóteses sobre a natureza e o 

f . . - ,,278 ( . f .. d .. 1) 
unClonarr~nto de organlzaçoes • O grl o e o orlglna 

Blake e Eouton elaboraram e patentearam um modelo de DO ao 

denominaram de Desenvolvimento Organizacional do tipo Grid. 2i9 
qual 

Trata-se de um rr.odclo que, segundo seus autores, permite que a LeU 

dança seja executada" sob domínio e controle de uma maneira deliberada, .ordenada, 

cu~ulativa e seq~encial",280 estando sua ope~acionalização organizada em seis 

fases: 

275 .. 
Ibidem, pago 118 - 119. 

276 
Ibidem, pãg. 29. Os subsistemas pedem se~ representados por.equipes natu-

rais (alta ~dminsitração» grupos for~ais (d~partawentos, divisões etc) o~ For ~r 
veis org.::ni?3cionais (alta e r::edia ac:::i!'is tr.ção e força de trabalho). 
277 b'd .. "9 -. 1 ~ . . -I lC8, pago L • Estao 1ne uldos cc~o procedlrrentos: tomada de declsao, p~-

drcos c estilcs cc CC::::li1ÍCê.ç'Ces, rel;:-,çccs in':ergrupais, administração de ccnflito, 
estHbele.cinento de metas e métodos de planej[-~ento. 
~-Q 

L i u "[".. • . ""':":'...., 'l " (\ ". - . l ' ~ , 
l.OJ..G.ê~, t-·~o. ""';.. - ")lJ. .: ... :; n:';':.Jtc:..J(·:~ s.:..'- rG=-h.'.J_~:C.é .. S E:.::" !unç~~~ co 

organizaçao sadia. 
279 ~ 

Blake e Moutcn,A Estruturac;o de U~3 E~Dre~a Din~~ica atraves do 
~en!.~On-~nizacionaldõ"tiyo -(;~l.d-:- pret2cTc/, pá[;. sin9. 

De.scnvoh"i-

J .. ~ , 

-~~ IbideM, p~g. 17. 
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la. Desenvolvimento Gerencial Grid; 

2a. Desenvolvimento do Trabalho em Equipe; 

3a. Desenvolvimento Intergrupal; 

4a. Desenvolvimento de um Nodelo Estrategico Ideal; 

5a. Implementação do Hodelo Estratégico Ideal; e 

6a. Crítica Sistemática. 

À semelhança do comportamento adotado em relação aos outros auto-
281 

res, julgo dispensável a descrição do modelo de Blake e ~outon , inclusive po~ 

q~. os tÍ.tulos das fases me par~c,em auto-explicativos. 

Considero mais importante examinar, embora de forma breve, alguns 

aspectos teorico-valorativos dos autores, expressos no seu modelo de DOe' que im 

primem a este determinadas características. 

Identifico no modelo três tipos de premissas: de justificação da 

necessidade do desenvolvimento da organização empresarial; de justificação do ~o

dela como uma intervençãó fásica; e de fundamentaçã~ teorico-valorativa do mode

lo. 

Uma das premissas do pr1me1ro tipo pode ser claramente percebida 

na concepçao das organizações, no caso concreto, das organizações empresariais,c~ 

mo entidades sociais com um objetivo que justifica sua existência, objetivo que é 

legitimado pela sociedade na ql4al a o'rganização está inserida. Está expÚcito 

tambem na concepção dos autores que as organizações, no caso particular as empr~ 

sas, devem fornecer ã sociedade "produtos 'e se:,:,viços úteis e desejados, de uma 

f . . " 282 '. d l' 11 b . . orma cOI;:pet1tlvaruente correta, e, em contra-partl a rea lzar os o JctlvOS 

d b . . d 11
283 d' - d h d' ~ e usca de lucratlvl ace . A segun a prem~.ssa sao as mu anças o 1ernas. ::.e 

281 A descriç~o do rc~elo em todas as suas fases ~ objeto da obra dos autores q~e 
venho citando. 

282 Blake e \' b' ... 5 6 q .~uton, o ra cltada, pago - e .• 

283 Tbid'M . '~M n:- 7 Cf t--~:_: 5 d t f' liA - - e:., lC __ .. ,:",'-::>" • ,"" .. utL! pug. ,on e os au ores a lrmam: co. rdZ:lO 

de ser de l!::,a E!".Drcsa e de caráter financeiro - tomar um investimento e 2Uã:i':':1tar 

seu valor. Que as f'opresas procurem fazer isto criando produtos e serviços i;tcis 
q::0 os CC:1S:1:-.~i.c~orc:~ ccsej:,,,, ê F: probh·,:,2. Í:::po-:-t.?.nte ilorC:El indepen~:'ente c.e >~::ti 
ficação" • 
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as organizaçoes atendem a necessidades sociais e estas necessidades estao mudando, 

e preciso mudar as organizações, de modo que elas continuem atingindo seus objeti 

vos, de forma legitima. Estas me parece~ as duas premlssas que justificam a ne

cessidade de DO, para os autores. 

° modelo fãsico decorre, a meu ver, da premissa esposada pelos a~ 

tores de que a mudança ê um processo que, atualmente, pode ser planejado, orient~ 

do e controlado. De uma marei ra quase excessivamente otimista dizem: "De fato, 

a competência para produzir mudança, para encaminha-la para a direção desejada e 

para controlar o ritmo do seu andamento passou a ser nosso malS profundo ativo in 
284 

telectual". 

Com efeito, parece clara a ligação entre tal premissa e a estrate 

gia gradualista de mudança (so no sentido das fases, porque, para os autores, uma 
285 

das condições necessarias ã lliudança e que a empresa toda mude) do DO tipo 

Grid, ã qual denominam de "desenvolvimento sistematico". Ao revés da forma evolu 

cionária - geradora de reaçao passiva - e da forma revolucionária - fo~te de re 

sistências, o "desenvolvimento sistemático", segundo Blake e Mouton "e motivado, 

apoiado e mesmo reforçado pela convicção e pelo comprometimento daqueles que ela 

(a mudança) afeta, pois êles têm um elevado interêsse em que o resultado seja o 
... ~ ,,286 

mais satisfatorio posslvel. 

No terceiro grupo de premissas, isto ê, de fundamentação teorico

valorativa do modelo, se inclui não so a aplicação de varias generalizações das 

ciências do comportamento sobre participação, comprometimento, comunicações, esti 

los de liderança, relações interpessoais, intragrupais e intergrupais, conflito, 

etc., mas, ainda, a concepção da empresa COITO um sistema aberto, com pessoas e 

cor:! Uffia cultura que e desenvolvida por essas pessoas, enquanto trabalham na ":l.ir~ 
-çao dos objetivo:> de lucro da cr.-presa". Esta cultura apresentada por .procedi.r..:e~ 

tos, rotinas, co::"'c,:çõc:s, l"C;~::'8S, resu12c2ntl's, polític~'s, normas, padrões" ?!'o-

porciona ura base inte~igível para a orden e para a regularidade, para como tra 
• '87 

balhar e agir n;, condução d~ cr::presa" ~ 

284 
Ibic.er.l, oon, cituda, Prefácio, s/n9 

285 
Ibicf:r:1 , 

~ 

11 pago 
286 Ibidem, 

... 
2 pago 

287 
Ibidem, 

... 
6 7. pago -

• 
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o modelo pretende consegulr a "excelência empresarial" atraves da 

~obilização das lideranças e das equipes. Tal excelência é estabelecida por um 

processo de avaliação do desempenho empresarial em determinadas funções, que sao 
- - .... 288 ... comparadas com um padrao de analise, abrangendo dlversos ltens. Em Slntese, 

"aqueles que são responsáveis pela liderança delineiam modelos explícitos do que 
- -,,289 . - .. 1) deveria ser em comparaçao com o que e (Os grlfos sao do orlglna 

Outras características do modelo que convem assinalar -sao: o fato 

de a responsabilidade da mudança ser dos próprios líderes (diretoria,administrad~ 

res, gerentes, chefes, executivos ou que outros nomes tenham) ,implicando, portan

to, não ser ela delegada a uma unidade organizacional nem depender da ação, de con 
, . 290 - - .. . b d -sultorla, Tambem o metodo de aprendlzagem utlllzado - a usca a compreensao 

'c' do>.,;d:brcrcrrti1!~çzht::ô ~"J:l!.l::<:\\l~z;';P1ii'.[érpáhrt~l!t!Q \1[1.: l1}trC5specção - é oOtra caracteris ti ca 

do modelo. 291 

As premissas em que se baseia o modelo de DO, de Blake e Houton, 

lhe emprestam um caráter pragmático que parece ter seus aspectos positivos,morme~ 

te para aqueles que se ressentem da falta de um teor mais definido e vi6ível em 

outros modelos de DO, sobretudo os da tendência de proces80. Por outro lado, os 

próprios valores empresariais - lucro, investimento econômico, utilidade, produti 

vidade, eficiência e outros, postos em relevo pelos autores - reforçam a concep

çao pragmatica do modelo. 

Has s se esse caráter pode despertar confiança em alguns.) pode, 
. .. - 292. - d 19ualmente, ensejar restrlçoes a outros, restrlçoes que, no meu enten er, se 

prendem mais ã organização do modelo como algo acabado, espeée de fórmula apli

caveI a qualquer situação, o que, sem dúvida, não parece combinar com os pressu-

288. - ~ - -. - . " Ibldem, pago 2)-63. Esse padrao de anallse e denomlnado pelos autores de ru 
brica da excelência empresarial", com 72 janelas que se abrem para olhar os mul
tiplos aspectos de co",portamento, de desempenho e de resultados (pág. -22-23). 

289 -Ibidem, pag. 3 
290 Ibidem, 
291 

Ibidem, pãg. 11-13. Evidentemente os grupos sao utilizados como instrl~en-
to de aprendizagem, por~rn esta e orientada por criterios m31S estruturados,qua
se se~pre em função de tarefas. 

292 Kh n b L " - -an, KO ert ., artlgo'cltado, crltlca, as pags. 490-491, a falta de consis-
tência das definições de DO, ensejando que as mais diversas atividades sejam ro
tuladas C0::10 tal. Sua critica se faz tal:lbér.l sobre alguns terr:lOS como Treinôl ;ento 
de ScnsibiliJ~~~. ~c c~::o do D2s~nvolvi~~nto Or~~~izaciün~l rio tipe Grid,o ~uc~~ 
assinala que a marca registrada do modelo ~ "a antitese da conceptualização Clen 
t ... [ . " T' - l' • C ~ • 

1 'lca. ar:".:.>ei:l JJennlS ..:az uma crltlca velada a Blake e i-reuton, por acreditare.:! 
" - 1 - 1 I . . f' . que o consenso c u~a cone usao natura ,(csJ~ que o trcln~~cnto seja elto sOb a 
orÍC'ntação do 'N.:m,1 ~('ri,1l Grid'" (Benni s, Desenvo! v~'1l~~n to Orf:an~z,él~i0l!-"8), pâg. 20) 
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f ... . d·..· 293 postos de DO, notadamente, de uma de suas ases necessarlas - o lagnostlco. 

Lawrence e Lorsch, com o respectivo modelo de Diferenciação_ In

tegraçao, sao os últimos autores de que me ocuparei nesta seçao. 

No prefácio do seu livro de DO - Desenvolvimento de Organiz~~ões: 

diagnostico e açao - os autores esclarecen que o conteúdo representa um "depoine~ 

to pessoal" do seu trabalho com desenvolvimento de organizações e que os metodos 

descritos no referido livro têm suas origens numa extensa linha de pesquisa de 
294 cerca de sete anos. 

À senelhança ào que foi assinalado em relação às obras sobre DO, 

p,0, .ScheJ,n.e,de,B~nl.l~s,tambéI!l,La\.;r,ence'e~J:,ol·s'ch, em seu livro específico, nao 

apresentam,de forma clara e completamente inteli~gível, suas ideias, premissas,ba

ses teóricas e o proprio modelo de Diferenciação-Integração, parecendo-me indis

pensável, a leitura da obra anterior dos mesmos autores, As Empresas e o Ambien 

te, diferenciação e integração adminsitrativas ;95 a fim de se compreender meU:or 

a fundamentação de DO, da maneira COmO êconcebido pelos autores-consultores em 

a;n:e: ço . 

293 . .. -Cf. LaFrencc e Lorsch, obra cltaca, once 03 autores, a pago 64, criticam cs 
trabalhos de DO que tê.~ sido desenvolvidos mediante a utilização de enfoques mais 
universais, c~m referência ao relacionamento organização-aI:'lbiente,demonstrando r.e 
nc" ~"': - ";::'~çao com o diagnóstico, caso em que este merece ser enfatizuco. Em no=
:. . rOGélpé, os autores citam CO;7,O exeL:plos Likert, Bleke e ~'!outon e Argyris. Se:: 
entrar no ~~:ito da crItica aos demais, contordo coe os autores no qve se refare 
a Blake e Mouton, pois tamb~m inferi isto do modelo. 

294 Cf. Laí,~rel1Ce e Lorsch, rescrwolvi:: c'l1to ele Gnr :O,:1Ízacões: di2<>r.óstico e 8C'"O:C:1 

de os autores E::r nota de rceq;ê; no pre{2cio, ci tcG: .::s ~e;u~ntes pu-t~licaço~s---;;:-o:-:-_~ 
P ~. t d' t .."...- C"" ..... , C' • t • 1 'O r,..·,..., ~,... ,; -. r- f' , ~ t . -- f'" ... ~ J..,' ,~ ... " " r,-,,:u OSlre ,os de",Sn,. p~"çUlsas. -b<-n~~~l'ó or prOQU,- 11:!lU'.c.L_Cü, ~n ;'::.1-

VF7"C. T''..'Si::'2~-::S ~.:-'::C~"·. ~- .... ,\ 'L,.'~-':. l':'I'!..;!:::-,::·_~~·:::-·.-~: ... t:.rtjc:-: ~:;c I~t(,:~)c:'.t~.c:-: in cc':-·-

~~ ~~~;!~~ t ~-~:~ "~;,~n j~:~~~~'~~~-i ~~ :t~ir;~-:=;:'~~;~--~~::; ~:;~:~-? ~_ c,~~~._'~19 :~\: :~::~;e, 1 ~ ~~ ~; ~:';,~~; /'i 
n:'::.,::':''::;1 ~~::.: :~::\!i«-'::,-c':::';1 Di\'isi0n or lZesearch; Graclt.:ate School of~ Business, Har
vz::~t:::i\'cn:it)" 1::;';7-.-A últi::.a ?ublicéç;;o já foi tré',àuziàe no Erasil sob o dtu 
1 ,Ao c.: ~ ••• -=.-"'"..... .' .-'r"""i ,-'Mtr> d"; ("('" .. rl'" • ~ :: .... t-,.. ~,...:::- ".' t - t' o .:.-_.:.._'.:-_..:.----.::2_é...!?--.::~~ ---- _. ,_:..:--=--,-,:--,S.l--,~"o C' l)~~_-=!.~r.;l~?J-__ r~_J._:{a-,"~ 

295 
;,~,~, ,,-QilCC c ~ C'rc.ch, !.s L'í!r(;s<:.5 c o ;.r.:Ji('".1t(~, cHterenciação e integra~;:to é'j:':.:í-

..,·:-,';,h,-" '!',::'t:-:::-,~l:,-;-1'.lO dejanciro, r.ditCl~l Vezes Ltcla., 1973. O origin.::<l, 
'>::,:ltO o c:isin.:l do livro Dc:senvolvin:cnto de 

Ui.'·~,l:!l~~:.::-::!): di:i~nósticí) e :J.C-:-.:> o foi er:1 1969, err.bora sua la. ediç"ao, em portu-
~'~~ sn~~~{"Jlã""'":I 
c~~" ~J~ ~- ~~/_. 
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Os autores partem de algumas concepçoes básicas, que podem ser as 
, 
'sim resumidas: 

2% 

Cf. 
lo. 
297 

298 

a) das organizaçoes como sistemas racionais e, portanto, sistemas 

morfosênicos, o que na linguagem de W. Buckley, significa a ca 
296 

pacidadc cc o sistE:r::a auto-;:~odificar-se estruturalmente; 

b) de que os homens cr~am·novas organ~zaçoes ou contribuem para 

as já existentes "porque clêsse modo encontram melhores solu-
- . " 297 ( çoes para os problemas él"::',:ncntais com que se defrontam; O 

grifo e do original) • 

. : ·e)\dc\que.osiudiv!duos têm', objetivos , porém as organizaçoes nao; 

o que as org:::nizações t:ec.1 S20 transações planejadas com o am

biente, as quais devem ser orientadas pela meta central ou me-
• 298 .-tas centra~s da organ~zaçao; 

d) de que a realização das transaçoes exige, de um lado, divis&o 

do trabalho, e do outro, coordenação, pois ~ atrav~s da ~lti-. 
ma que as organ~zaçoes alcançam "os fins delineados en suas r.:2 

. " 299 tas centra~s; e 

e) de "que se pode pensar melhor nas pessoas corro sendo ativida-

~es que contribuem para as organizaçoes ao inves de estare~ 

1 -. I ) 1 I ( . - 300" e as propr~as \as pessoas tota mente ne as nas organ~zaçoesl; 

Assim os individuos cont~ibuere para as organizações porque,'~a 

vercade, c3tão procurando cumprir uma boa varierla~e de diferen 

b · . ,,301 . "1 1 " . tes o Jet~vos, o que enseJa um processo pe o qua os ~nc.l 

viduos fazc~ contribuições para u~a organização em troca ce 
.. . . _." 302 certos ln~Entlvos que eles Julgam ser sat~sfatorlOS . 

L .. -.·.:rer~ct2: c l.c l: ~ -..::~, - , - ~ .~ ,_ ,-< ""' __ ~~:"~!~~; ':.~: c:- ~_:'r: 0 s t l..?o e 11~ '2 'J-!p?.~ , ~ I~ I 

tanbem Buckley, ;:.:.ltcr, !', Soc:iol.or:in. c ::' Y2c~.c .. n;; Teoria UQ Si€téf!;:lS, Sao P2.U
Editora Cultrix, 1971, p~:Z:-02 - -fü~-.----

Para os aut.,,:>res "meta" et;tã relaciono.ca COr:! Ó "negócio" a que se dedic~ a ,--
b':"~li::J.ç;o. C~. ç~"=:: ~:~ .. :,"~ ", -_.:) :_': .' :.: ,,', ~',.: .. , ___ :i=>~~. :: .. '_: ::3 L:~-·-:'--.-k __ ~~~': 
te~: obj~,ti-\lOS: 112 : .. J.i:- .. l :.::::." _ . ___ '-.'1 ~~~ .. (_J .\...: '. \J~ ~._ •• _--'~ unia es-

~o grifo -e meu). 
200 

.J La~rence e Lorsch, obra citáda, 
300 Ibidem, -p:l~. 4 

302 -Ibidem, pago 7. 

-pago 3-4. 
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Essas concepçoes geram conseqUências no pensamento dos autores e, 

obviamente, no seu modelo e na própria posiçaoque ocupam em DO. 

Com efeito, entendo que tais concepções constituem os pilares do 

modelo Diferenciação - Integração, o qual, segundo afirmação de Lawrencc e Lorsch: 

"proporciona um conjunto de conceitos que nos capacita a compr~ 

ender quais as característIcas que uma orgnização deve ter para 

ser eficiente num conjunto particular de circunstâncias ambien

tais. Êle dirige nossa atenção para as demandas ambientais so

bre a organização em têrmos do grau de diferenciação do padrão e 

do.grau de integrqção, dos mecanismos integradores e dos comport~ 

mento para a resolução de conflitos. Em suma, êlc proporciona 

uma formade compreensão de: grande parte' do que precisa acontecer nos 
303 defrontamentos organização - e - ambiente e grupo-para-grupo. 

(Os grifos são 'meus). 

Como nos casos ~nteriores, nao vou descrever aqui o ~odelo ~e Di

ferenciação - IntegraçÊio de Lawrer.ce e Lorsch, que pode ser conhecido, em IYOr~en~ 
~ d b d .~ f 'd 304 b~ d' 1 res, atraves a o ',,'a os autores Ja re er~ a, Como tam em proce ~ com re a-

ção aos outros autores, tentarei consignar as observações que me parecem mais re

levantes, não so no tocante aos pressupostos e às características do rr~delo, ~~s 

cem refer~ncia ã pr~pria posição dos autores, que me parece, intrinsecamente,~ais 

proxima da teoria de organização de que de DO, na forma em que e manifestado pe-

1 ' d 305 os outros autores cxam~na os. 

303, ~ 
Iblder:1, pago 15. 

304 
La\n'ence e Lorsch, As Ir"p'rc~;as e o AI::biente. Praticé,r.;ente o modelo esta pre 

""..,toe TI:l 11'"ro rc,:o <' ,.,.1 q.-, ,\,'":r~' ~,'"t' 1~' - ~ 27' - ~OO t'n':: ~t .... l' ' __ ,O _ "., .,0 ... ,0 e}c_,. o .,i1c.,u.l.Ce __ '" OQO_O,slCO, as pego .. -' , c,uore 
ce u::-,a visao esque::,:::tizada cios principélis ítens e das tr.2didas constantes do L(,C::: 
]0, atr2v~~ da 2~rl?~entação dos question5rios e roteiros de entrevistas utili.:::éi-= 
dos para diagnóstico. 

305 
T2mb~~ com rel~c~o aos est;;ios e aos tipos de intervençio parece desnecess~ 

rios r.,:1iores cc·".:nt:rios: os prir.,eíros, isto ;,,;, os es6igios lã fora", apreSE'ntê,c!os 
no prireiro C2 rtulo desta ~c~o;rnfia, ~u~nt0 ~s intcrvençoes, os autores rcn
C10~~.::: 05 S(;~U 1'..tc.!:.: tipos: (?cit:I_:~1C.ior..2is, e[~rt.tul·[;.is c GC cstr~t~.:~·i:.:; tr~!1c..-:2:C
n.:ll.S COIil o amb ente (Cf. Lawrence e Lorsch, DE.'senvolvímento de GL'gtinizaçõcs, pág. 
22). 
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Conquanto Lawrence e Lorsch assinalem preocupaçao de análise com 

os problemas que surgem em "três defrontarr:entos críticos", organização e ambiente, 

não resta duvida que o modelo Di-. d' .. • - 306 grupo-para-grupo, o ln lVlduo e organlzaçao, 

fercnciação-Intcgraç;Jo é voltaco para a diagnosc e a solução de problemas que 0-

empresta caractc 

risticas essencialmente estruturais .. De maneira mais precisa, pode-se dizer que 

a preocupação central dos autores incide sobre os problemas relativos ã divisão 

do trabalho e ã coordenação, considerados ambos nuwa perspectiva da organização 

CO;:-.8 m:! sistt':::a ah.::rto, l :Jlu:·~c~.::do rGr u::. a::,bicntc exterr.o q'Je lhe iElpõe cer-

tas dccand.::s, em função de suas caracter!~ticas 
. 307 

te!"porals. 

chos seguintes: 

Estn preQcup~çao ~ colcc~~~~nlias, de maneira expressa nos tre-

" G • ... J nosso principal ponto de atençao será corro a qualide.c.e 

das transaçoes organuaçao - ~ - ambiente pode ser mantida e me-

lho~da diante das modificações ambientais. Relacionada a -este 

b~sico eSL~ a divisão adequada de atividades que a organlzaçao 

acha necessária para efetuar transações com seu ambiente".· (Os 

srifos s~o r:~5) 

....................................................................................... 
'~ necessidade de que cada unidade tenha caracteristicas cocrcn

~C': 1',' (,,,._- t;:refa está diretar::ente rclaciol'i.<.da ao segundo II:.;c0E. 

tante problerr.a desenvolvir::ental que Iremos considerar - o defron 

tamento entre p,rupos.ou unidades dentro da organizaçao. Uma vez 

que as unidades organizacionais estão divididas, co~o nossa defi 

nição de organização ta~bém sugere, o problema de se alcánçar a 

integração entre elas torna-se crucial. Visto que os grupos, u~a 

f ' d ' - - . .... d" vez -orrr.élCCS, ,escnvo ... VCl-ao SUtiS prOprl<1S caractcrIstlCé1S jló~~_ 

3CG _ Cf. Lm\'1"€.nce e Lorsch, Dcscnvolv::::2i1to de Or~.:mizacões, prefácio, pág. s /n9 
e pago 8. 

307 "-o 11 .' t'xr'rf··~~~~.O Ci!r<'_ctc·r-J;:~j.cas tE'ê'·'.}(1'.:'.~_'\.S!! (stcu incluindo c:1racter!stic['ls S0 

ciais, econô2icas, tecnológicas, valorativas etc, que distinguem, temporal e es 
p ::cialr.::ênte, osccntextos soe iais em qu':: .:s organiz:lções e:-:istu:J e COi::pctcu. 

\L::.l... \,.. ••.• oJ' .... J ........... ~~ ._'- .... '-'~\...::.> :-.~'.;':'lS e o Arrrb1.(·;llt 8 
~ e<j _ '. _ •• ~ ... - .. ", ~ :, .... .1, .'=': r"r 'llci "'(,,'0::; -

.' _ ". _. ,_ ........ _. l)" .\. ...... ~ ..... \. t. (..~I....... . 
(:1 '.:'~-C:· '::::'~.~:1 ess:'~ ('J_TCrC'1r:,s CJ' ntItt!(~\~S C de cOf';:-ort2<'é'r:l0. 

e I"l_.I.."\ (1 fL:tLJ d.,'· ~~. ___ :.,,-~:-.d. ~:-:~ .. ~\ t-; cc": cL::l~ _._~i~" __ ntc '''':_'~:Lci,:li..~:· _...2~:' 
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o componente co~portaruental do modelo - o conflito - e uma conse 

qUência que dcflui, basicamente, do reconhecimento pelos autores de que os gru

pos desenvolvem "características distinguidoras relacionadas às tarefas (vide tre 

cho retro), distinções estas que cor::plicam a coordenação, de vez que "não são va

riações secundárias de perspectivas, mas, as vezes, envolvem formas funda~entais 
,309 

de pensamento e de comportamento. 

Entendo que as afirmações transcritas ser1am bastantes para indi 

car a preocupação prevalecente dos autores com os aspectos estruturais, mesmo 

quando tratam de um~ categoria organizacional - conflito - que, nao importando 

quais suas causas imediatas, e, em essência, um problema de comportamento. 

É bem verdade que esta característica do conflito e 
pelos autores, conforme se verifica do texto a segu1r reproduzido: 

reconhecida 

12~i: : 

"~ ..•. ] o quanto a organização sera bem sucedida 'em atingir a 1n 

tegraçao depende em grande parte de como os indivíduos 

SE"JS conflitos. 

resolvem 

~ " r ..... ) o padrão de comportamento que conduz a uma eficiente re 

soluçio de conflitos varia eru certos pontos que ~ependem ~BS 2c

n:ar.das ambientais e em outros pontos é inalterado apesar das va

ri<>_ções das d'::·:::2r,r.:é'S ",~hit"rtds". (O r:rifo e do oriónal: 

"Em organizações existentes em ambientes inteiramente diferentes, 

verificar::os que a eficiente administração de conflitos ocorre 

quando os indivíduos lidEm ?berta~ente com os conflitos e man1pu

Iam o proble::,a ate atingirerr. u::\a solucão que e a melhor em tÉhr.:cs -
d . . . 310 (' ) e metas or~2n1zaC10na1S. Os gr1fos S20 ~eus 

Te:' :;';iJ, 2. tônica estretl:rc.J rc;;r2rece quando os autores as~nr:.él-

fatôres de " -ad~1n1str~çuo de conflitos que variaô coe as 

dc~andas 2cbientais incluc~ o padr~o de influ3ncia ou poder den-
" tro e entre grupos. 

309 
La~rence e Lorsch, ~ 

pat:' 13. 

310 b' ... I 1den, pago 14. 
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"A infiu~ncia dentro de grupos significa o nrvel organizacional 

no qual se encontra a influência ou poder para tomar decisões que 

conduza~ ã resolução de conflitos. A fim de que o conflito seja 

eficientemente administrado, esta influência deve ser concentra 

da exatc.!':'.ente ndS várias hierarquias de grupo, onde tambem existe 
, , • ,- 11 311 (0 'f o ccnLc'Cl::'c:;:to para se cheg:::r a téns deClsoes. s grl os SilO 

do original) 

Infere-se, E3 resumo, que os autores, mes~o utilize~do tecnicas 
, ,,- I' 312, d ' , 'd comportamentals na admlnlstraçao do conf lto, termlnam por a mltlr a neceSSl a 

, - 11 313 -'de de "mecanisu:os para se atingir a lntegraçao, o que nao passa de uma forma 

indiretéLdeatribuir ,8 .p.e,ssoas .ou ,órgaos, na ostt~Jtura,. a função·.de "tomar deci

soes que conduz~~ ã resolução de conflitos", conforme inscrito no trecho acima. 

Quanto ao defrontamento indivíduo e organização,ao qual não se 

aplica o modelo Diferenciação-Integração, os autores tentam dar-lhe um tratamento 

que seja congruente com sua concepção sobre este componente organizaciona,l, já me~ 

ciol~<.da antes isto e, "de que os indivíduos contribuem para as organizaçoes por

que, na verdade, estão procurando cut'.prir U!:'."- bea variedàde de diferentes objeti-

vos, o que e~sej õ. \.:,: r ::ccesso pelo qual os ir.êh,íduos fazem contribuições para 
, - ., -, "31 (. 

uma organlzaçao em troca de certos incentivos que eles Julgam ser satlsfatorlos." 

Segundo os autores "neste defrontan,ento, a questao crucial mais 

freqUentemente levantada pelos adEinistradores ê a de como os contribuintes inci-

viduais podem ser induzidos a desempenhar suas atividades definidas" o que irepli. 

C3 em indagações sobre "como motivar indivrduJs a fazerem as c~ntribuições aos 

objetivos da organização e que são dêles exigidas?" "Como pode a organização ca·· 

nalizar e controlar o cOITporta~ento de contribuintes individuais na direção deS2-

jada?" " ~ , .. ] como as metas organizacion'ais podem ser mais eficientemente corr,unl 

311 -Ibidem, pago 14 
312. , 

Ibldem, pélg. 48 
313, - _ _ _ 

Tlnder::, pnS' 13. Cf. t~:;"Jc:;, p2g, 49, onde, en~ re laça0 a UI!l caso concre to, es 
t2 E'viêer.ó~d2. 2. reL.lç20 entre função ü,tcgr2ccra e localização estrutural de: in=-' 
f1u;~ci3 necess~~ia p~~2 resolver conflitos, Cf. ainda os tipos de mecanis~o5 in 
"e::-r,,-lor"'- ""~r"'(l" '.-;r ,"t::: ~::::~;- ""t ", .. '.,h' -~",,' .. ,rb· '~,1 __ ::: .• -L .' "<I .L::'~ t:c .... ,. ,,' C .,.-., (, .1 a ;'l".?, -,-.1. ,.". orle", ..... }.é~<._(,Ul( .. \.O la Cl.t" .... c, ,"-'u' 

13). CL,por fir" dos 2L'tores, ,\s r"~rc<~,,s p 0 }.~l)i";~::e ;~~r:, 30-31 0:1de .:fiG .. ::'::-. 
ql~~ e,s rri.:- ,~i 1',:· ~ ~,-'_~4. ~ ~\~.:~ l1~l" - ~·Z_C~:-I~_~:-~.--~--~~~-~·~~·~_~~_~~.~~"~·~.~:-~-2~~ ~ 1'2~~(:~; 2.:1t:~~ r ~:: '::~-
t~Jos de diiercnciaçao e íntegraçâo, rr.as acentuavam a necessidade-desta últimé<, e 
e ~ d' l' - ... , " " ULen l~D que SI':, rc-<!-'-2;::2Ç.-::o era !:'.QCilnJ.Co. e lntclr:-"pntc r,:clcr.al; 19r'.oran~~o, r o :: 
t i' ~ , ..
a~to, q~e a co_~oor2ç2~ na c~presa esta llgada a scnticcutos e emoçocs ir.divi-

u ... ,li.:, I'n.:o s.:! prcocu .. -ir<.C1 etC [l;oào algum COl~ a capacidade interpessoal requerida 
1·· ." •· .... 1., .. ··,· ~ i,'" .,. ,.--::~"(, , .. :", " .. ~- .-, ..... ,,_; ........ 1 ~ r -.'t "'1' r .1. 

o" .. t.,.: .. J. ... ~ .... ~;........... '':'_'-,:,., .. ";;.~ ~.' , .... '-...1.,.1,.\., ....... ,L\..~~_v .. :.\...li-L ..... t. ~ .. ,-.u2. ~ 'tU'---l' o a • ary . :!l~.-...·r 

F"I 1 .. t), . 

31.4 - 4' 

Cf. co~cepçao c no iU1Cio da an~lise de cedelo La~rencc e Lorsch,3 fI. 10S2es 
ta monografia. 



cadas aos contribuintes individuais de modo que os indivíduos vejam a relevância 

das metas organizacionais às (sic) suas próprias necessidades pessoais, ou dito 

com outras palavras, de modo que as metas organizacionais e as necessidades indi 
.. . - - 31 <;, viduais sejam corr,plementares, se nao compat1.ve1.s, ao inves de serem antagonicas7" 

No meu entender, a posiçao dos autores neste particular revela, 
- - 316 ma1S uma vez, a predominancia de sua preocupaçao estrutural. 

Considerando insatisfatórias a maioria das teorias sobre motiva

ção, inclusive a mais representativa talvez dos comportamentalistas(a de Masl~lj, 
os autores elaboram um esquema conceitual qu.e, nas suas palavras, ajuda "a ver 

d . d °f . " 318 " uas oportun1da es para desenvolver este 'de rontamento • 

Em suas linhas gera1s, o esquema conceitual de que falam La~vren-
319 ce e Lorsch se respalda: 

316 

a) na concepçao dos individuos como sistemas diferenciados em 

termos de neces s idades, valores e percepçõe s, si s tenlas que se 

desenvolvem enquanto e na medida em que se defrontam com exp~ 

riências novas e problemas; 

b) na relação que estabelecem entre os motivos de Mc Clelland 

necessidade de realização, necessidade de afiliação e necessi 
320 

dade de poder, e a necessidade de solucionar problemas, a 

qual e vista pelos autores como a base dos três motivos ou ne 

cessidades de Mc Clelland; 

c) na concepçao de que o comportamento do individuo, na organiz~ 

ção, ê função do indivíduo como sistema diferenciado e da sua 
-percepçao dos problemas que o desafiam no contexto. organiza-

cional; 

Estrutural por oposição a comportamental, portanto mais voltado para v<1riã-:-
veis técnico-estruturais, incluindo tarefas. 

pag. 69-72 . 

318 Ibidem, pago 77 

319 -Ibidem, pago 73-78 

320 Referindo-se ã on5li se dos trabalhos sobre motivação de Herzberg, e Hyers, os 
<lutOl"CS di:>:clil qUl' "hàsicd;;"ntc, o trab.:i1ho Jc ll,~r~:~crg c :lycrs sugere que os i n

divLJUOS, em SU,l;; tr<1t1s.::çõC8 com o ~Eauil'nL(;: oq;aniz:l..:iUI1Jl, 8[:;0 motiv:1dos por li~:' 
desejo de usar suas habiliJades de solucionarem prob1cíil.:ls" (obra citada,p:Jg.73). 
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... 
d) na concepçao de que a natureza dos desafios e problemas e afe 

tada tanto pela percepção do indivíduo como pela realidade dos 

problemas que a organizaçao oferece; ~ 

e) finalmente, na concepçao de que a realidade dos problemas 

uma combinação complexa de variáveis inter-atuantes; entre as 

quais se destacam: as expectativas dos outros, a tarefa, os es 

tilos de supervisao, as regras, os procedimentos de controle, 

os sistemas de recompensa e punição e o proprio sistema de ne

cessidades, valores e percepções, que e o indivíduo. 

• • Ir" Base.ados nesse .E'.S!1uerr.a c9Il,ccLtual, .OB él.u.tor.es afl.rmam que a maneI. 

ra pela qual um indivíduo é motivado a se comportar numa específica posição org~ 

nizacional é uma função tanto da historia do desenvolvimento do seu sistema indi 

'vi~~;i~~,anto da natureza do contexto orga~izacional corrente. ,,321 
.. ', . 

. ~~ . 
" . 

A partir, cntao, de suas concepçoes sobre motivação e comportame~ 

to do indivíduo na organização, Lsurence e Lorsch expõem, de forma breve' e um tôn 

to sivplista, o qe2 c2r~O:.:i.!l'~.: de "ct:.:lS o?ortu:tid3de:s parf1, cesolYolvcr e defrontn-

mento indivíduo e organização". 

Vale a pena transcrevê-las para nao se correr o risco de interpre 

tar maIos autores: 

321 

"Uma delas se baseia no desenvolvir.lcnto de sistemas individuais a 

fim de torná-los mais coerentes com as recompensas disponíveis d~ 

correntes das tarefas e dos·fatôres organizacionais. Isto pode 
-----''---

ser conseguido ~trav~s do influeDcia~ento das percepçoes e dos va 

lôres e 2.tr,,;\,ês do treimc::cnto da r.'otivação. A outra oporturid~ 

de consiste em alterar a tarefa ou as variiveis organizacior.ai s 

va de séltisü'.ç.ão de r.ecessidace" '1- ••• J "E:n essência, neste ce

: ront':'l-:'C,1to, o dE'scnvolviI:·entoor~~:-:r:.iz.:lcicn;:ll deve trabalh2r tf:n-

rlo c::, viSli".. o cb.l~tiv',) de eote,,- Ui", <~jt.:st<,:::ento elltre as neu'c,:; i<2o. 

l1,"''' ;,.,r'~,··; ,.l.,-;" (' o co"--'()rt~''','''nto c-·; ".ido cio ;~-'i\-íduo n"ra Ç"'" .... - ... "'"~- ... ~ .•• , -."- '.-' .L~. _ •••. ~ ~ l.'.~~_"_' _. _.-_ ........ :_ J.1.J\' . • r ~ . ___ ._. ~L .. \.: 

.~~j~~_c.u.:: .;-'.E:-::~~':>_.9-...s_!::~,e~~_~_org,:lni~':_2_ci~n2_i~". (Os grifas são Ií'CUS 'i 

La',."rence e L"rsch, Dt"sPl1vo1viTl'enta de Or~:3.ni z,<H:ces, 
... 

p2g. 76. 
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,.~'Como já indicamos, ao procurarmos atingir este obj~tivo nao nos 

tornamos (sic) excessivamente preocupados com diferenças entre as 

necessidades de membros individuais da organização. Ao invés dis 

to, temos verificado ~er ~til identificar os comportamentos que 
-sao requeridos para desemper.har eficientemente um conjunto parti 

cular de tarefas e então determinar-se quais as características 

individuais que sao mais freqUentemente associadas a este compo~ 
322 

tamento. (Os grifos são meus) 

Nio obstante os esforços evidentes dos autores no sentido de ela 

borarem um esquema conceptual para diagnose e intervenção que fosse,ao mesmo tem 

po, adequado'i natureza dos problemas do defrontamento indivíduo e organização e 

congruente com as concepções subjacentes ao modelo Diferenciação-Integração, jul 

go que, quando muito, conseguiram atingir a segunda meta, ao recomendarem a alte 

ração da tarefa para propiciar desenvolvimento de indivíduos e o. "procedimento 

~til" de lide terminar as características individuais mais freqUentemente associa

das" a diferentes comportamêntos. 

Na verdade, o que os autores estao recomendando ê a utilização de 

um delineamento de cargos do tipo "job enlargement" ou "job enrichment" e uma so 

fi st: f',".::Lc: ,;;o1,:~) ('-. r::".~:.':,-.'''' ::oara o preenchimento de cargos. 

Não estou dizendo que isto seja bom ou mau, mas para chegar a es 

tas conclusões os autores nao.precisavam elucubrarem tanto sobre os problemas de 

~otivação e suas teorias que, sem d~vida, constituem um dos grandes impasses pa

ra a síntese perseguida pelos comportamentalistas, em termos de teo~ia da organi 
- - - • -. 323 zaçao, e e tambem um dos seus pressupostos teor~co-valorativos bas~cos. Diria 

que, com refer~ncia ã motivação - fulcro da integração entre o indivíduo e a or

ganização - os autores abandonar&~ as teorias dos comportzmentalistas,substitui~ 

de-as por outrls, ~cs n;0 extraIram desta substituiçio todas as possíveis con32 

qU~ncias, o que d~ as suas conclusões, no defrontamento indivíduo e organiz~ç~o) 

um cariter sim?lista em dem~sia, perante os nressupostos de DO. 

322 
Ibidem, 77-78. 

323 
De certo r~do, os n~t0~~S individual 

nc:',~(~s~;i!:~' .. ~~~' (:c C~'····~ ~t~i:)i.1;·J"::- :~._.~:-:,S i:l.~i .. i.:=:L~~·j::: L' :·.·2::::~ í~:~,~~_-.:-:iz::·~i.;.~~:'--~:.f:, :-:.?::..' ,_o::: 
quando colocam v~rias indagaç~cs reproduzida~ i p~g.112 desta monografia, como 

d d o 0- f o 1 d -. 1 ,- o o... o quan o lze~, J3 n01n~ o exame tcorlCO cO octronta22nto ~ndlvldu~ e organlz2 
- 11 f ·'1 • , -c I • - -ç,:.o: ~':~s o ilto CSSCnc.L:'J que precls2 rcc(-' . .lcr l'cll.q eni.ctse toua espE:clal e o C.2 

que uma r.lotivação do individuo para fazer uma contribuição para as metas organi
zacionais requer que tal comportamento preencha suas necessidades importantes, 

. 'r-'-·ro o's"~" '~,,;-':.., Jo,-"I ;--",~:;, n,~,l"'r- 1[1"11
0

'0(0'-1"') '1',\ "~ l'~ ()lltro"",!! (L3\"1onloo~ r. i"" \.. ~'- I.-~.~, . - J' . ,-,.J ... '.," , ~" - ,(. .. " •• '-'" 'I. q~l,'; I·:c·(,tt \.! l.t:") • "V "-.: .'-..L L 

L.'I.}1. .. s~il, 00 lO ,-1 cit .. : .. ;~l, p~.:.,:;. ~;i~-::). • 



116. 

~ Em suas conclus~es, os autores dizem que tem dado "e~fase i id~ia 

: .. ' 4e ajustar a organização ao seu ambiente relevante, imediato e às caracterÍsticas 

';·dos seus contribuintes individuais", r .... j baseados "na' premissa fundarr.ental de 
-, - , , d ." 324 que nao eXIste una unIca ~clhor maneIra e organIzar . 

Penso que os autores com seu modelo Diferenciação-Integração eon 

tribuíram, de fato, para aperfeiçoar ou - quem sabe? - inventar novos tipos de 

estruturas formais. No tocante ao sistenla humano e sua complexa problemática, en 

tendo que os autores tentaram encontrar soluções para contrapor aos pressupostos 

·da chamada Teoria Y, de Bc Gregor, mas quando muito conseguIram chegar a uma 

posição diferente da preconizada por esse comportacentalista. 

Na verdade, a posição dos autores ~ contingencial, posiçao já bem 

definida no livro As Empresas e o An!biente , onde defendem o que denominam "urr.a 
. d ' - ." 325 • .. - , . f . . teorIa a contlnGencla , cUJo obJetIVO pratIco serIa orncer aOS admInIstrado 

res um modelo bé:.SE.:i:(;O (.\:: F(;squisa, eliminando as limitações da teoria de empresa 

geralr,ente U~2('.2., 2. q'..!é11, !:':.S pill<'.v1'<".s dos cutores, é "uma combinação nól arti-

1 'cl ' 1 ~. d " I - h " 326 cu~a~2. ·a teorIa C_C~SlCR e 2. teorIa Q~S re açocs umanas . 

.. 
Resta saber se esta nova teoria ou, como e charr,ada por 1·1orse e 

'l,); 

Lorsch lia tese da contingência", ....... , pode ser considerada como DO, tendo eu, Vl.S 

ta sua desvinculação dos pressupostos teóricos-valorativos básicos e originais 

desse rr,ovirr,ento. 

Sur.:ãrio 

O -d' ... 1 ." . ... conteu o deste C&P~tu o representa uma tentatIva de analIse crl 

tica dos f1.!nc2:.~"ntos tcôricos·-v<Jlorctivos, da r.!etodologia de ação e de alguns r..o-

324 
Lawre~cc e Lorsch, -?.:g. 93 

325 
L '''t''''cI1ce ' 7 Ol'cc:, ',., r;'.~, ... ,~~(,~ .... .- t- t....~ -, t ~ - 2"4 \7 b c,"""' \:!,~ .. ,., •• ;; r:. ... ~.l. __ '''''' e o ., ... ,-,,,,cr:.(;!, pago .J. er na meSr::i1 Ci 'r.:.s <:'5 

rcf ~rê~lc ic.s L:' ~ ':.: ~ '-.:: ',.' ~~---:. ~~ ~;~::.-'~.~ ~;.~":' .. ~~- i.;~~ ~.:C-:-:!.: ::'·~2r. c ia" pc lo s au tores . T.::i s es L u-
dos s~o cC -=C:'", ~U::·I:S e C.Y. ~:[.i:.,cr, Ju:-~_::' ·;:00i.: ... ~;:--i-J'.c.', L,.. ..... ·~eí"rp r F()'lj-,,, 1 .. c . 1 .. :'\,·.,.r.'7·'::: .. :~ "- ;,.-." J. _~ .... .;.. ~~. _ U ..: ... : .. ..:. _, .. .. ~ 

CL.:.::~:1.c:r, SL~;.·.~_:: ' ....... :::.2 _._ .. ~.~.~ .. ~ ~ .i!.:t ( ~. ~11-2~7). Cf. t2;.:L,"::~ ~c ~ç·)r::>~,.:,-·>~ 
3. :' L(,2'-:::~:j ... :-:,- ,: ... ~:,- , ~-:"'\ ;~~ ~~ "- ; .. - ;::~.~ ,,<)!"~.:; ;:::lt:i ~lt.:~.i~.:._c.~;~s) .,.~, __ "_ .. --

d.::! Tcor~a Y", i:1 E::;~~E:~:i?, 2, l:c'Jist2 Pr:-.~i.1E:ira de Xcgõcios, vo1. 111, n9 72, "oV. 
197 t" p:,::s, !c3-55 (.". V::-"·::ç:'v !:ci. rcrrc-:u~'íd.:l do orisir:d publicaào na H;lrV2rc E~ 
air .. ·2ss l:~·~\·i(. \-). 

326 
Im,TrC'ncc (' T ()r~('h. P-s P""nr""<:<lS e o A bl' t - 234 • '. <c •• " rr en e, pago . 
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A sistematização de idéias, prem1ssas, conceptualizações teóricas, 

valores, metas e orientações metodológicas, decorrentes da análise,caracteriza DO, 

essencialmente, como urna estratégia para operar mudança nas organizações, mediante 

a aplicação de pressupostos e generalizações das ciências do comportamento. 

Subjacentes a essa caracterização duas idéias aparecem como cons

tantes nas concepções particulares de DO, as quais lhe dão unidade: a necessidade 

de as organizações t::ud<!rem em função das demandas do ambiente externo e a utiliza

ção d~. sistema humano como r:lediador necessário da mudança organizacional. 
. . ~ ... 

'". ". :-4 ~ . 
• ~~ , '~, ,.t.. ... 

:.,. A primeira idéia, isto é, a necessidade de as organizaçoes mudareül 

para atender a derr,andas extern&s, ü·,plica em concebê-las (as organizações) COI:"':O 

sistemas abertos; a segunda idéia - utilização do sistema humano -Cauta mediador n~ 

cessário da rrudança organizacional - reflete concepção básica dos comportamentali~ 

tas, que enfatiza a natureza de sistema social das organizações. 

Entretanto, err,bora constantes no pensA.mento e nos model,!s dos dif~ 

rcnt~s 2utores-consultores de DO, as duas idéias nem sempre coincidem, inteira~2n-

te, em termos das premissas que as informam e da respectiva abrangência. Assim, 

p<!ra Ecnnis, a necessidade da rr:udança organizacional ê vista como um imperatiyo da 

prof~nd2S rrudançEs por que vem passando, as quais col~ 

c~~ eo relevo novos valores de teor hu~anístico. Dentre os novos valores, o refe

rido autor dã inportância. especial ao valor derrocracia e sugere sua incompatibill 

dade com o valor da autoridade hierãrquità da burocracia, forma de organização que 

considera inadequada ao mundo atual. 

Para Blnke e l':outcn, a premissa da mudança organizacional, err.bor2. 

conseqU&'nciéi. das Iwdônças hodiernas, e UlT:a necessidade decorrente do contexto e,

presarial co~ se~s objetivos e valores marca~te~eute econôl~icos. 

Por fir.:, rc:ra L::'.~rc~1ce e Lorcch a r:'udança da organizaç~c é deter::: 

nada, antes de fudo, pela necessi~2~e de adcquaç~o dos seus crit~rios de divis~o ~~ 

ticas de rr,erc<!c:o, clientela, tecnologia, inforf1nções e outras do ambiente e:.terr.o 

A icéia ele que o sistema hUE1ano ê o rr,ediador necessário das ffiudê.n 

ç J.S [0, tC::1 
... ,- . . 

St.::'.:~ ~:,:n7,CS tcC'r~c.:1S no con] Ui,to cc pr~s-
S~~0St05 ci0ntrficos-v~lcr~tivos hobre o C02portaccnto dos individuos na organiza 

. . .::, ~. '- :.: ",.: '! , ........ 
(ll'l"r"s fontes trõ""i-

..... 1..' ,J ':' ... J r L.i. .... ' __ ..... ~ 4 ~ '. \ __ • ~ " " .. . ' .. - ; .-
\..l.. r.'o ........ L" l.\," .', 

0riund=s da Psicologia Social e da Sociolo~ia. 
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Coerente com essa idéia, DO procura operacionalizar tais pressu

postos e generalizações atraves do que Bennis chama de as "variáveis das pessoas" 

- valores, atitudes, relações e clima organizacionais - focalizando sua açio sobre 

os indivíduos e os grupos e suas respectivas dinâmicas - os processos intrapesso

ais, interpessoais, intragrupais e intergrupais. 

Conquanto todos os autores-::consultores de DO utilizem as"variáveis 

das pessoas" e os grupos e seus resp~c:.:ivos processos COIr.O focos de açio, nem to

dos se linitam a esses focos. ~ decorrência dos dois tipos de procedimentos, po

dem ser assinaladas duas tendências em DO: uma que se orienta, predominantemente, 

para os processos de relacionamento entre pessoas e grupos dentro da organl.zaç;!o 

(Bennis, Schein e h'alton). Os .seguidores ,(essa tendência parecem postular também, 

em comum, os valores humanísticos e democráticos de participação s auto-realização 

e outros semelhantes. A outra tendência, embora sem abandonar o sistema huroano, 

focaliza a organizaçao por outros criterios, como sej&~ a necessariedade de uma 

cultura organizacional adequada ã consecuçao dos objetivos de eficiência e de lu

cro c·:;;res2.riais (Eld~e e HoutCll) e a neccssicl.s.de de organizar o trabalho e os re

l~cion&centos hu~~nos ~ecorrcntcs, sob diferentes formas, em funçio de fatores LU 

trínsecos às tarefas e de fatores externos ã organização (Latrrence e Lorsch). Do 

'" •• • - r' • -valores econCC1CO-SOC1<lS da orgenlzaçno, COGO uo slste~c Gocl.al de produçao de 

ber:.s e serviços, do que com os valores da r-articipação, da auto-realização e cu

tros tao caros uos co~portamentalistas, em geral, e aos representantes da pri~eira 

tendência deDO retro mencionada. 

Nao obstante as duplas Blake e l1outon e Lawrence e Lorsch terer:: 

sico cO:1siden::dDs por mim numa lT.€sma tendência, deve ser esclarecido que as duas 

apresentên soluç.õcs J~!J difsrcntcs cn; relé:ç2o ao problema do ccrr:portamento do indi 

vLko na orZ.3.ni: açz.o, cujo por.to b:síco é a r::otivaç~o. l~ssilTl, enquanto 

: .. ,", ~~~.-, ;~:...,~1 ... ~(""-,r.,-, ...... f~c: (' irl' ..... ·~c L",r,-'" '!1 I ,.." h ç ..... ,j) ___ •..• ' .............. "'"~_.~ .......... ~ ....... , r- ...... O.; _,-~,,-,c-............ , c .•. l..c ...... cc E:: .O_vC tranSfOIlTam o problcc~ da =0 

Ta~b~~ co~o ~~a conseG~2ncia naccssiria d2S conccpçoes te6ricc-~a 

1.-. :: - '~ L <t.: :: ~ c. c ~; , -
r:;2.:1cr21 ~Z~.Ç()'''':.S 

. -,''-. 

c~ep '...'.:::.-

cas Sobre c08porta~ento em pequenos grupos, a netodologia de DO se baseia em pro-

C '··:~.···-·~ C'" -"···c"';_·· "'.- \r·i"C"1c;"1 "t;l;-""rlo n·::todu'·- e t;7c'--'J'c'1C' ,'" .... _ ~_ oJ __ '-"'t ........ ~"-.-_. _"." .- •. J. ..... u.- , ~ .L .LL ......... \..i. 1..Ç- ;:, '- ~1." _ ..... v, u.\.,.:. rcgr<l, 

.-11'..,~r· ;c., r" r> ("-''''os 
"'" ............ J.. .... v._ o·!to- r • 
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Essa fonna de aprendizagem, que nao ê a única proposta e usada pe-

los autores-consultores de DO, mas e comum às duas tendências a que me referi an 

tes, nao e umacircunst~ncia fortuita. Ela e imanente ã idéia de que o sistema hl.l 

t1~O e o medi ador necessário da !!'.udança organizacional, ideia que, por sua vez, tem 

respaldo na natureza de sistema social da organização, com capacidade para auto-mo 

dificar-se e auto-desenvolver-se. 

A consultoria de DO, tornando por base essa orientação metodológica 

e seus pressupostos teóricos, tenta, principalmente, desenvolver a capacidade das 

organizações' de auto-pro~ovcrcm e auto-sustentarem suas mudanças. Isto implica um 

trabalho ~ a org~nização, ao contrário da consultoria tradicional que, quase sem 

pre, trabalha para a organização. 

Essa diferença, que nao ê de simples semântica, caracteriza a con

sultoria de DO como uma forma de ajudar a organização, primeiro, a tomar consciên 

cia daquilo de que realcente precisa (diaGnóstico); depois, a comprometer-se na 

realização de que julgou preciso fazer (intervenção). 

O capítulo seguinte, que focaliza um d~agnóstico realizado através 

de consultoria de DO, ensejará ~elhor compreensão não só da diferença assinalada 

como da própria consultoria. 

• 
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TERCEIRO CAPITULO 

IH - ESTUDO DO CASO 

1. Esclarecimentos introdutórios sobre o caso e seu estudo 

Conforme ficou esclarecido na apresentação desta monografia, o ca 

so, objeto do capítulo presente, e um trabalho de consultoria de DO, levado a e

feito para exam~nar um problema de implantação de um sistema de treinamento num 

Estado. 

Por isso, ao tratar do problema -
. 1 - d' d . 328 como a ~mp antaçao o slstema e tre~namento 

definido, em caráter provisório, 

- em sua configuração histórica, 
329 contextual e estrutural, tratei, conseqUentemente, dos mesmos aspectos do ca-

so e, inclusive, da metodologia e da definição de termos que seriam utilizadas 
330 nesta parte, as quais decorrem da própria metodologia e terminologia 

das no trabalho de consultoria. 

adota-

Pare'..:e-me, portanto, que nao teria sentido reescrever, sob outra 

forma, aquilo que foi elaborado por mim e já apresentado no primeiro capítulo. 

Tendo em vista as circunstâncias assinaladase em se tratando de um 

estudo de cada, parece mais indicado efetuar este estudo dentro da orientação me 

todológica a que já me propusera, ou seja, des'crever as diversas atividades rea

lizadas e os fatos e informações colhid.os ao longo das mesmas. fazendo, parelel~ 

mente, sua analise e interpretação. As técnicas e instrumentos utilizados para 

a coleta serão tambem indicados com referência às atividades desenvolvidas. 

Esta sistemática parece facilitar a integração das analises e .,n

terpretaçoes parciais num todo que sera o diagnóstico sobre o problema examin,~co, 

o caso, em última análise . 
• 

Tambem como tive oportunicade de esclarecer na apresentaçao de ,;ta 

monografia, o trabalho de consultoria, em cujos dados se baseia o caso, foi tea-

lizado por mim ~ por outra sonsultorá. A~bas participamos do seu planejamento, 

328 A d . . - d s ef~nlçoes o problema bem coma a de termos operacionais foram feitas pela 
autora, no prir;:eiro capítulo, especialmente para o estudo do caso. 

329 Ver fls. 7-12 desta monografia. 

330 Ver fls. 14- 2/: desta monografia. 



da sua execuçao, d~ relatorio final, bem como da elaboração de textos e 

cios utilizados. 
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... 
exercl.-

Entretanto, para efeito deste estudo de caso, procedi a nova e 

exaustiva análise do material original, dei-lhe tratamento ~Eis condizente com o 

referido tipo de estudo e siste~atizei-o sob outra forma reais adequada. Nessa 

reanálise co~pletei observações e efetuei outras, que me perrnitir~ estabelecer 

novas interpretações bem como ~pliar e aprofundar algumas já feitas,adicionando 

conclusões às existentes. 

É evidente a dificuldade de se identificar no estudo do caso"- on 

Qe,. por ne!i:es$id~de. in~rente.a; !?u.a.natureza,: se ~nt:remdam 9bservação, análise e 

interpretação - o que constitui produto desse esforço pessoal de observação a 

posteriori, mesmo a autora tendo o cuidado de indicá-lo, atraves dos termos de 

redação. 

331 
Por outro lado, atendendo a sugestao de sua Diretora de Estudos, 

a autora tentou identificar observações, interpretações e conclusões que, no tra 
~ -

balho de consultoria propriarr.ente dito, foram da dupla d.eccnsultoras ou de uma 

d 1 . f' 332 ~ 1 d' . . e as, espec~ l.camente, bem como, sempre que pOSSl.ve, l.stlngul.r as respon-

sabilidades das duas na execcção das ativid~des.333 Por certo, tal procedimen 

to so se justifica porque se trata de urr.a monografia para CUi:'pnr exigência aca

dêmica. 

2. Estrategias utilizadas pela consultoria 

Remontando as suas origens, o caso presente oferece bem uma ilt·cs

traça0 de algumas suposições que Schein
334 

aponta como subjacentes à consulto

ria de procedit::entos (consultoria de processo, melhor dizendo), no tocante ao 

que, muitas vezes, é pedido ã consultoria por uma organização-cliente e aqullo 

de que ela, ce ~qto, necessita. 

331 A Diretora ce Estudos da autora foi Profa. Beatriz !>f. de Souza 1~21:lrlich, .'Cem 
bro do corpo doc.ente dos curses ce põs-bracu&ç&o da Escola Erasileira de Ad~i~is 
traçio P~blica, da Fundaç~o Get~lio Vargas. 

3')? - -
~~ A identific~çao ê feita pela utilizaçao do termo consultoria para indic:ar 

contribuição conjunta; cons~ltora para indicar contribuiç~o ou aç~o da parce:ra 
da autora; e pelo uso da ;ri~~ira pessoa para in~icar contribuição ou ação da au 
tora. 

333_A distinção ~ feita atrav;s da indicação 
cuçao das atividades. 

do papel das consultoras"na 

• 
exe-

334 S h' C l' P d' l' l' c eln,cnsu torla de roce lrrentos: seu pape no desenvo Vlmento organlza-
cíonal, pig. 7-8. 
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Como tive ocasiao de relatar no pnmelrO capítulo, a solicitação 

inicial da organização-cliente fora em termos da apresentação de um plano para 

se formular e executar um programa de DO, visando ã implantação do sistema de 

'treinamento. ~ills essa solicitação, logo depois dos contatos pessoais do dirige~ 

te da organização com a consultoria, foi reformulada, pois, o próprio dirigente, 

auxiliado pela consultoria, concluiu, como esta, que, antes de mais nada, a org~ 

nizaçao precisava de um auto-diagnóstico, abrangendo não so o exame do seu obje

tivo funcional de implantar e administrar o sistema de treinamento - objetivo que 

pressupunha mudança nas diretrizes e procedimentos de uma area da administração 
.- . 335 ~ . - . 

publ1ca estadual - mas abrangendo tambem o exame da Ca?ac1taçao da organ1za-

ça,q .. e. ,d,e ,Slléa~,,~1S.:khi1-idaPJil::;,d(' ,.:l,t;:i:ngi;r 'c!,i,toqbjtttivo. 

A partir dessa constatação conjunta, foi estabelecida uma estra

tegia tendente a desenvolver a capacidade de diagnose, resolução de problemas e 
- 336 '. .... -.... -açao dos grupos mas d1retamente llgados a implantaçao e a adm1nistraçao do 

sistenla de treinamento. Esses grupos eram representados pelas chefias e pessoal 

tecnico da Superintendênica de Treinamento e pelos membros da Comissão de Coorde 
- . 337 naçao de Trelname?to. Sobre esses dois grupos ou sistemas foram concentradas 

as atividades educacionais da consultoria. 

C . . 338 I' . om o terce1ro grupo ou s1sterna, formado pe os dlrlgentes dos .. 
orgaos de pessoal ou equivalente, das Secretarias do Estado, foram desenvolvi-

das, concomitante~~nte, algumas atividades de coleta de dados e de feedback de 

dados. Tendo em vista a caracterização desse sistema como um grupo de influ~n

cia nas ,decisões sobre treinamento - a nível de diretrizes, normas, planos etc., 

através dos membros da Comissão de Coordenação de Treinamento, ea nível de exe 

cução, através desses m.esmOS merr;bros corr,o agentes de treinamento nas Secretarias 

335 Ver carar:terizé'.ção da implantação do sistema de treinamento como uma mudança 
planejada, às fls. 12-14desta r:.onografia. 

336 A ~'..l • , • 
. t". estrateg~a 2.t:ot2",a cons~úerou os grupcs CC::'.:) os ~ed~adores de muc.2.nçZe, Cf. 
fI. 4:- c nota de ;:cc;cpe 99 , ne. r:::;Sr.la fI. cesta i::oaografia. Confronte tar::b~lr. 
as fls. 72-73. (onfronte ainda Beckhard, DE'senvolvÍE:ento Organizacional: estra 
téf;ias c !:.:,dclcs ~ p~gs. 29-30. -- -

337 Ver T12.S fls. ; 6-1 7 dest.1 ~C:~'::'~rafi,' éS c:,rê~tC'~~stiG:S ft:r;c::c;:.::i:3 cc;:; 
sistc~as e a justificativa de sua escolha como alvos das atividades. 

, . 
...:...C :.;) 

338 Ver n~s fls. 16-17a caractcrizaç;o do sistcQa e a justificativa de sua asco 
lha cc~o alvo das atividades. 

• 
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- a estratégia escolhida pela consultoria foi a de obter o apoio dessas pessoas 

para a implantação do sistema. 339 

Em síntese, a estratégia da consultoria consistia em levar a or

ganização-cliente a fazer o diagnóstico do sistema de treinamento e, em função 

desse diagnóstico, ajudar a organização-cliente a decidir-se ou não por uma ori 

entação de DO para implantá-lo, conforme esta tinha pretendido inicialmente. 

Em função das duas estrategias específicas de atuação com os 

três sistemas já mencionados e da estrategia geral acima explicitada, foi elabo-

d ' I d "d d 340 -; f d I d ... ra o um p ano e at~v~ a es, as qua~s oram executa as ao ongo e um per~~ 

do ,de.,3;.~n~~e&,._,C.C)ns\lmindo ',f.'.cxca de 140. horas. >.de t1;abalho direto da 

com os três sistemas, distribuídas em 5 fases ou etapas. 

3. Descrição analítica e interpretativa das atividades 

As atividades de consultoria iniciaram-se, realmente 

d ' d . . d O'" - I" 341 uas entrev~stas cow o ~r~gente o rgao Centra ae Tre~namento, 

consultoria 

com as 

que fOlr de 

f , 'd " - , , 342 
~n~ o como a organ~zaçao-cl~ente. •• ... ..ç Essas entrev~stas, Juntamente as ~nLorma 

ções escritas sobre os aspectos legais do sistema de treinamento,propiciaram o 
, - 343 começo do processo de pesqu~sa-açao da consultoria em torno do problema da 

implantação do referido sistema e foi com'base nesses dados que se fez uma esp~ 

cie de pré-diagnóstico da situação. 

Considerando, porem, que tais informações já foram consignadas 
" ., 344 . - ' ~ .. , 

no pr~me~ro cap~tulo, a descr~çao anal~t~ca e ~nterpretat~va que ora se apr~ 

senta se deterá nas atividades subseqUentes, levadas a efeito diretamente com os 

três sistemas •. 

339 Dada a posição dessas pessoas nas Secretarias e, portanto, em relação às a.:i 
vidades de trcinaoento, elas foram vistas como pessoas-chave, cujo envolvimento 
no esforço para 1mplantação do sistema de treinanento era indispens"ável. CLBen
n~s, Desenvolvi~ento Organizacional: sua natureza, origens e perspectivas, p~~, 
54. 

340 O plano de a:ividades consta da fI. 18 desta monograna. As alterações in
troduzidas serão mencion~das.i medida que as fases ou etapas, com as respectivas 
ativid2des, for2~ descritas, No nG~2ro de horas não estio co=putadas 40 horas r2 

fe!:"2r:tc.s ao St::-.1in3!:"io sobre DO, te:l..1o era \7ist~; qt:c o:..:t~ .. cs pr-o:issicn3.is p.:.:-~:..:._
param de sua execução. 

341 A primeira entrevista foi realizada pela outra consultora e a segunda pelas 
duas consultoras. 

342 Ver nota de rodape n9 22, à fI. 10 da monografia. 
343 Ver monografia, fl. 5-6. 

344 
Id~m, fls .. 7-10. 



3.1 Primeira Etapa 

-Esta etapa foi planeJada com o objetivo de proporcionar a consul-

toria contacto direto coru todos os membros dos três sistemas, mas com metas dife 

rentes em relação aos,mesmos. 

Assim e'que, relativamente ao sistema externo, a meta era sentir 

a posição dos dirigentes face ao problema da implantação do sistema de treina

mento, enquanto no tocante aos sistemas interno c intermediário era fornecer-lhes 

uma base de conhecimentosteoricos mínima, a fim de sensibilizá-los para a parti-
..... 

Clpaçao e o envolvimento nas atividades posteriores que seriam desenv~lvidas com 

eles. 

3.1.1 345 Reunião com o sistema externo 

Esta primeira reunião com o sistema externo, com duração de 4 ho 

ras, marcou o primeiro contato da conSultoria com os dirigentes de orgãos de pes

soal ou equivalentes das Secretarias de Estado. 

Tendo em vista ser a Superintendência de Treinamento a organiza

çao. que solicitou a consultoria, esta julgou que a maneira mais adequada de prow~ 

ver dita reunião seria pedir ao respectivo dirigente que efetuasse os 

àquelas autoridades, o que foi feito. 

convites 

() • . 346 . Das la dez Secretarlas convldadas, apenas 6 (seis) partlcip~ 

raro da reunião, que contou também com a presença do Superintendente de Treinaruen 

to e das duas consultoras. 

A fim de orientar a reunião no sentido de obter o posicionamento 

dos dirigentes em rel2ção ao probler::a da implar!':é',ção do sistena de trein.st"lento, a 

consultoria CO=2ÇOU por esclarecer SllQ presençR ali, mencionando o proble~2 que 

tinha sido ch~=~da a examinar e o plano de ação que preparara para realizar e1sa 

tnrefn, p?ra a q~al pr2cis~va da co12boração de1es, diriGentes. Esclareceu-se tam 

345 
Esta revni2'o foi ccorêenad<J. pcl;--,s duas ccnsul toras. 

:;~6 
Ao todo, o Estado contava com 13 Secretaria.', mas se sabia, de antemao, que 3 

delas, por ~otivos diverso~, n~o cocpareceriam 



125 •• 

bem que essa primeira reunião tinha por objetivo identificar pontos críticos rela 

cionados com o problema, visto por eles dirigentes. 

Visando fornecér aos participantes um reavivamento do que, supos

tamente, já sabiam a respeito do sistema de treinamento, o .superintendente exp1i. 

cou o que era o sistema, seus objetivos, sua estrutura de funcionamento' e sua me

todologia de ação. 

Eu seguida, a consultoria dividiu o grupo em três subgrupos com 

a tarefa de levantar pontos críticos em relação ao problema de implantação do s~s 

tema. 

De forma geral, os três subgrupos assinalaram os mesmos pontos: 

a) desconheci6ento do plano da Superintendência para implantar o 

sistema; 

b) necessidade de o treinamento se vincular a uma política geral 

de pessoal, o que não ocorria desde que não existia esta polI 

tica; 

c) salários baixos, principalmente em relação aos cargos de che

fia; e, 

d) dificuldades de identificar nec~ssidades de treinamento, tendo 

em vista a ausência ou a fraca definição dos programas e metas 

das Secretarias. 

A par desses, foram levantados os dois pontos específicos abaixo, 

sendo que o primeiro foi comum a dois membros do grupo e o segundo foi levantado 

por apenas um membro: 

e) possibilidade de vir a ocorrer duplicidade de treinamento com 

sua Secretaria, que já fazia o treinamento do respectivo pes

soal; e 

f) dificuldade de sua Secret~ria participar do sistema de treina 

mento, uma vez que não pos[;uía órgão de pessoal a nível de de

partanento. 

A análise dos pontos críticos confirmou algumas hipóteses minhas 

relacionadas cOm o treinamento como uma função da adldnistração de pessoal,ou coE. 

siderado por outro enfoque, coma um subsistema do sistema de pessoal. De fato,as 

dificuldades b e c percebidàs pelos dirigentes parecem representar condições deci 

sivas, embora não suficientes, para o êxito do treinamento. Por outro lado, a 
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vinculação necessaria percebida entre treinamento, política geral de pessoal e sa-

1arios, indicou, a meu ver, a própria concepção dos dirigentes em relação a trein! 

mento como uma função de administração de pessoal, indício colocado de forma mais 

clara por um dos participantes (dificuldades de letra f). 

° obstaculp expresso na letra ~ pareceu-me tambem uma informação 

muito objetiva sobre a situação das Secretarias e a preocupação da Superintendência 

de Treinamento de orientar sua ação, principalmente, no sentido de preparar recur

sos humanos em função dos programas relativos às atividades específicas das Secre

tarias. 

O,Clonteúdoinse.r.ido nas. letras!: e::. me pareceram revelar, antes, 

uma atitude velada de resistência ao sistema de treinamento, na forma como foi 

concebido e estruturado, isto e, sem a participação direta dos dirigentes de pes

soal. Esta interpretação foi corroborada, posteriormente, atraves das entrevistas 

com alguns desses dirigentes. 

Com efeito, nao havia o alegado desconhecimento do plano da Supe

rintendência; todos os presentes o conheciam, conforme informou o dirigente do 

Órgão Central de Treinamento, informação tambem ratificada quando das entrevis

tas.. Tambem a possível ocorrência de duplicidade de treinamento, levantada por 

um ~articipante (letra e), me pareceu mais uma preocupaçao com uma possível redu

ção ou p~rda de poder da respectiva Secretaria em relação à atividade em que atua

va com bastante autonomia. 

° exame e a discussão pelo grupo das dificuldades arroladas 

ensejou nenhuma contribuição nova ou ponto de vista diferente. Pelo contrario, 

problemas foram repisados, principalmente o dos salarios, que me pareceu ser 

nao 

os 

per-

cebido(por alguns participantes como algo de que se deveria cuidar antes de treina 

menta. 

S~ntetizando, diria que a an~lise das informaç;es e a obscrvsç~o 

do co~?ortacento ias participantes na reunião foram reveladoras para a consulto-

r~a n~o só de falta cie apoio ao sistema de treiü~~cnto, mas dé desinteresse 

sua itr.plantação. 

pda 

Alguns fatos concorreram para reforçar essa conclusão de atitude 

pouco interessadE ou desinteressada: ausência de participantes de quatro Secreta

ria; e dois dirigentes que n~o compnreccr3n pessoalrnente~ mandando repre~ent2ntes 

em seu lugar. 

• 
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Evidente não se pretendia que esta conclusão fosse completa ~em 

definitiva, tendo em vista a precariedade dos dados e das observações em que es

tava baseada. Todavia, a atitude demonstrada pelos dirigentes pareceu um sinal 

de que seria muito difícil para a consultoria conseguir seu envolvimento no pro 

blema, portanto, na mudança. 

Para m~m, é possivel que alguns dos fatores responsaveis pelaati 

tude dos dirigentes fossem os próprios fatos apontados por eles, nas letras ~, ~ 

e~, principalmente se se considerar que a remoção desses fatores não dependia de 

'dec{são deles, de vez que constituiam problemas polÍticos e técnicos afetando o 

sistema administração p~blica estadual, em sua totalidade. 

3.1.2 Seminário sobre D0
347 

A primeira atividade realizada, de caráter educacional, foi um 

Seminário sobre DO, de 40 horas, do qual participaram os sistemas interno e ~n

termediário,348 isto é, a Superintendência e a Comissão de Coordenação,respecti 

v:amente. 

Essa atividade tinha como pressuposto a necessidade de fornecer 

aos dois sistemas - principais responsáveis pela implantação do sistema de trei

namento - uma base cognitiva sobre DO, seus fundamentos, sua netodologia e técni 

cas cOtlplementares e suas características de estrategia de mudança organizacio

nal, e atraves dessa iniciação teórica estabelecer uma lingua~em comum entre· os 

sistemas entre si e a consultoria. Subsidiariamente, se visava desenvolver nas 

pessoas, prováveis participantes das atividades subseqUentes, uma atitude de com 

preQnsão e de abertu~a para tais atividades e para a idéia de mudança nelas sub 

jacentes. 

A te~âtica do seminário g1rou, princip~l~ente, em torno daqurlas 

contribuições s,is decisivas para DO, co:no uma forula de I:1udança planejada, las, 

ao mesno te~~po, lc'.:ou aos p<2rlicipantcs as caracterIsticas mais I:1.:lrcantes é? :,~c

derna administr.~;do. Assim foram examinadas e debatidas as contribuições de Hc 

Gregor, Naslmol. Argyris, Herzberg e Likert, bem como algumas tecnologias de ádi11i 
. -

r~ 1 s t ~- .:. ~ ,: J .. : 2 i' 

Treinamento. 

347. - -Embora plan('Jado pelas duas consul toras, da execuçao do seminario particip'~ 
ram outros especialistas como instrutores. 
348 COnfOD:le foi csclarecid:J no prir.:ciro capItulo,os componentes do sistema ~n
termedi3ri.o cl~sol"!~i)t2n~)~1Vain UHi duplo p,-.p~,1:L;_·~.i.~~1,~(~ ;~: ':~ .. \_~ ~:':'·:~.)0,()S !~[,·~ntct) (:(: "~J..., .. :. 

na:ncnto nas Secretarias e Os representantes desses õr~.:los na Comissão de Coorde= -naçao. 
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Realizado den~ro de uma metodologia ativa, conducente ã particip~ 
ção e ã reflexão, e instrumentado por exercícios, filmes e textos escritos, o se 

.minário me pareceu ter atingido. boa parte dos objetivos colimados, a se julgar p~ 

la avaliação escrita feita pelos participantes. Não obstante certa fragilidade 

inerente a este tipo de avaliação, cujos resultados, sendo afetados por fatores 

estreitamente vinculados ã situação de aprendizagem (por exemplo : satisfação pe

lo contato com assuntos desconhecidos e atramtes; satisfação pela oportunidade de 

participar, criticar, descobrir etc.; e a própria satisfação de uma interação 

-mais informal com os colegas e instrutores), parecem ter validade restrita a si-

tuação ou, quando muito, ao plano cognitivo dos participantes, penso que o seminá 

rio foL bastante, útÍ.~ ,para.a maioria .<1.as" pessoas que se engaj aram nas atividades 

posteriores. 

Com efeito, embora se tratando de um grupo heterogêneo, sob vá

rios aspectos, inclusive no tocante a conhecimentos tecnicos sobre Administração 

e Treinamento, me pareceu que o seminário gerou confiança na consultoria, o que, 

sem dúvida, funcionou cowo um facilitador para o trabalho nos laboratórios. 

3.2 Segunda etapa 

Esta etapa, constituída de três laboratorios sucessivos, teve iní 

cio uma semana apos o termino do seminário. 

Seu objetivo ger~ll era' propiciar aos sistemas interno (SuperinteE. 

dênciá) e intermediario (Comissão de Coordenação) oportunidade para se aut~- ide~ 

tificarem co~o grupos funcionais diferenciados, porem engajados na consecução cio 

mesmo objetivo - implantação do sistema de treinámento; identificarem seus proce~ 

sos de trabalho; desenvolverem forv,as e tecnicas mais adequadas para diagnosticar 

e solucionar proble~:as; funcionare~ como equipes capazes de se auto-desenvolvere~ 

f . - . . 1 .. b" e de ~per_eiçc~rc~ sua co~~ctcncia no sentido de ffie hor atingirem os o Jetlvos o~ 

ganizacionais e, ao r~sno teGpo, irem desenvolv~ndo a diagnose do siste~a de trei 

namcnto e dos problemas relacionados com sua irü!1lantação. 

Paraaconsultoria, a primeira c_taf'adeveria enfocar, sobretudo, a 
. , -

CO~5Clcntl=~ç:~ dos ~ois 5istc~:~ 0.:.: 

lo exame do que estava acontecendo com a ir.1p1antação do sistema de treinane.nto e 

at~ ÇL~ ponto os siste~as. como grupos que deviam reunir esforços para essa tare 

fa, cstav~m asindo, de fato, nesse sentido. 349 

3~0 -Cf. Schcin, obra citada, pag. 15. • 
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129. 
As metas específicas de cada laboratório foram estabelecidas de 

forma a se atingir esse objetivo amplo e de caráter geral. 

3.2.1 Laboratórios de Diagnóstico Grupal 

Esses laboratórios, de 8 horas, um para o sistema interno e ou

tro para o sistema intermediario, tinham como meta específica conduzir os dois 

sistemas a se auto-avaliarem como grupos, mediante a identificação dos processos 

intragrupais de interação e funcionamento, do levantamento de problemas que con~ 

tituíssem obstáculos ã eficiênçia e ã eficácia dos grupos e da identificação de 

forças mariifestas ou latentes percebidas como recursos para superação desses obs 

táculos. 

A fim de possibilitar certa unidade de observação e de interpr! 

taçao, os dois laboratórios foram conduzidos dentro da mesma orientação metodoló 

gica, a qual, embora considerando as peculiaridades que caracterizam e tornam 

único cada processo de grupo e cada estilo de coordenação, estava apoiada ~numa 

agenda diretiva para enfocar ao mesmo tempo tarefa e processo, isto e ,o o que 

e.o como. 

3 2 1 1 S
· . . 350 . •• 1stema 1nterno 

Do laboratório de diagnóstico grupal com o sistema interno parti 

C1param 14 pessoas, sendo 5 chefes (o Superintendente, os três chefes das divi-
- -. . . - .. ') -. 351 soes tecn1cas e o chefe da d1V1sao adm1n1strat1va e 9 tecn1COS. 

Sendo a primeira experiência desse tipo de atividade· para o bru

po, ~ouve a necessiàade de uma explicação sobre a metodologia que dali por c1;an

te orientaria os trabalhos, ben como uma breve informação acerca do planejam~nt0 

das ativiàaàes que irlam ser desenvolvidas junto com o sistema, bem como os 00J~ 

tivos que se pro~unha atingir. 

350 - . . - . . O laborator10 de d1agnost1co grupal com este ~1stema foi coordenado pela ~u-
tra consultora. 

351 A d' . - .. 1st1nçao e meramente 
fia e qua~tas n~o ocupavam, 
vel supcr10r, embora poucos 

para indicar quantas pessoas ocupavam função de 
pois, na realiuode, todos êrê.r:l profissionais de 
fossem especialistas de treinamento. 

::he 
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Apos o tempo indispensavel para o grupo preparar-se para degelar, 

foi solicitado a cada participante avaliar o sistema interno, em termos das se

guintes variaveis: confiança recíproca, comunicações, apoio recíproco, objeti

vos, forma de abordar conflitos, utilização dos recursos e habilidades pessoais, 

formas de controle, liderança, utilização de feedback e clima do grupo. Para 1S 

so foi utilizado um instrumento escrito - a escala de avaliação grupal - onde as 

variaveis sao medidas, embora grosseiramente, por graus que vao de 1 a 7. 352 

A tabulação das avaliações revelou uma contagem mais baixa para a 

variavel forma de abordar conflito, vindo logo depois, com contagens também bai

xas, as variáveis confiança recíproca, apoio reciproco, clima de grupo e feed-
3r:~ 

back; Je,' 

Não obstante o pouco refinamento do instrumento.utilizado, parece 

indubitavel que as principais dificuldades dentro do grupo se prendiam às rela

çoes interpessoais. Na verdade, embora o conflito tenha sido apontado corno o 

ponto nevrálgico dessas relações, a posição das outras variáveis mencionadas,que 

também receberam contagem baixa, formaram uma espécie de síndrome das r~lações 

do grupo, que não, se caracterizavam pela abertura e a confiança, como ficou evi 

denciado ao longo dos laboratórios. 

A segunda atividade foi concentrada em torno das formas utiliza

das pelo grupo para resolver suas divergências. Os resultados, examinados e de 

batidos pelo grupo COm o auxílio da coordenadora, confirmaram ser o conflito e 

sua forma de resolução alguma coisa que incomodava bastante o grupo e dificulta

va seu funcionamento eficiénte. 

Ainda corno o fito de ajudar o grupo a tomar consciência de suas 

diriculdades (;e relacionamento, foram colocadas algumas indagações pela coorden~ 

dorasobre oçue (' grufDconsiderava que estava fazendo bem e o que não estava. Foi 

solicitado tau/bém aos participantes um levantamento de problemas do grupo. Após 

levantar, ex~rinar, esclarecer e debater, o grupo concluiu que ~eus principais 

probler~3s era1-1 os abaixo indicados, que foraí'1 categorizados pela consultoria, 

posteriorment~, em dois níveis: sacio-emocional e de tarefa e estrutura: 

352 A escala 1e élv.:11iação gruil,ll utilüda ê uma ad2lltaç;o ar.lpli:.::da da esc':ü:' (:.:: 
desenvolvimelLo de equipe, delineada por HcGregor e John Paul Jones, reproduzida 
por Bennis, às pâgs. 3-4 do livro Desenvolvi!Uento Organizacional. 

353 De.modo geral as avaliações foram baixas, a mais alta alcançando 55 pontos, 
quando o maximo possível era 84. 
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a) problemas a nível sacio-emocional 

- falta e dificuldade de comunicação interpessoal; 

- ausência d~ confiança mútua que se refletia no receio de dar 

e receber feedback; 

ausê~ciá ou pouca sensibilidade para os problemas pessoais, g~ 

rando conseqllencias negativas sobre o rendimento no trabalho; 

- competição; 

ausência de motivação; 

- choque-entre'lideranças; 

não identificação entre objetivos pessoais e objetivos organi

","~.q:P;i..®l;1j,S; e 

rigidez de atitudes e conseqllente resistência para mudar. 

b) problemas a nível de tarefa e estrutura 

- tarefas deficientemente definidas, gerando interpenetrações,i~ 

terferências e interrupçoes na execução; 

- grande parte de tempo alocado ã execução; 

- dificuldade de atingir os objetivos definidos; e 

- falta de entrosamento funcio~al do sistema em torno de um obj~ 

tivo comum de curto, medio e longo prazo. 

Segundo o próprio grupo, dentre esses problemas oS,mais cruciais 

.eram os de comunicação fôrmal e informal, de competição, de confiança, de objeti 

vos i,ndividuais e obj eti vos organizacionais e de interferência nas tarefas ~ 

A atividade final desse laboratório consistiu na identificação cas 

forças exist~rtes no grupo, visualizadas como recursos para superaçao dos proble 
I -, 

mas. Essas rllrças foram expressas pelo grupc sob a forma abaixo e só foram ob-

jeto de exa::1S: escl~recimento e discus~ão no segundo laboratório: 

- seriedade; 

- intenção de mudar; 

- vontade de contribuir; 

- capacidade de correr riscos; 

- busca de satisfação profissional; 

- apoio do Superintendente; 

- particip:1ç2ío ativa nas ativid.::.dcs co:n a consultoria; 

- cooperaçao e otimismo na resoluç;o de problemas; 

- participação na tomada de decisão; e 

- não supcrvalorização da hierarquia • • 
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Os problemas auto-dia6nósticados no nível sócio-emócional foraQ 

confirmados, ate certo ponto, pela observação do funcionamento do grupo no labo 

ratorio. Com efeito o grupo se caracterizou pelo fechamento, pouca participação , 
verbal da ~aioria dos membros e quase alheamento de alguns, hostilidade velada 

de alguns membros em relação a outros e uma atitude quase generalizada de nao 

envolvimento. 

Numa primeira tentativa de interpretação, os sinais observados p~ 

deriam indicar um grupo bem menos coeso do que era, circunstância que tornaria 

muito difícil sua transformação em equipe. Todavia, sabendo-se que dos 14 mem

bros do grupo 4 tinham ingressado na Superintendência ha uma semana e 3 ha menos 

de'dois'meses; compreende-se'melhor'a'pouca interação do grupo neste primeiro l~ 

boratorio, onde, na verdade, somente 4 pessoas participaram ativa e abertamente 

durante todo o tempo, sendo que dessas pessoas duas não ocupavam funções de che 

fia e uma era o Superintendente. 

3.2.1.2 • . .- . 354 
S~stema ~ntermed~ar~o 

O 'sistema intermediaria - Comissão de Coordenação contava, ordi 

nuriamente, com 10 ~embros, que eram, ao m~smo t~mpo, representantes das Secreta 

rias e agentes de treinamento, alem do dirigente do 5rgão Central de Treinmúento. 

Tendo em vista que tanto o Superintendente como o representante 

de uma das Secretarias (que ocupava função de chefia na Superintendência) Se en

contravam em laboratório idêntico re~lizado na rr.esma ocasiã0 com o sistema inter 

no, se esperava que 9 pes'soas participassem do laboratório de disgnóstico grupal 

do sistema intcrnediario. Isto, entretanto, ne.o aconteceu. O laboratório foi 

-re"lizado apenas com 7 pessoas, numero reduzido para 6, na segunda parte. 

Ã se~2.1haI1ç[!. do que ocorr~a com o outro sistema, tambc::l est2 "J'~-

v~a sua pric2i~a exper1CllC1a com esse tipo de ativi~ade, havendo, conscqU~~ :E~~~ 

te, neccssidac.,; de dar as explicações indispen8?\"ÚS sobre a metodologia q'J~ se-

rlél utilizada,' Cf.te e nos pl"óxi",os 1 ao,r'::-iltõrios, bem co:no expor as lirú2s r::raü 

do plano de atl.vidades, com os respectivos objetivos, que seriam desenvolvidas 

com o sistema, 

35~ O laborat6~io de diagnóstico grupal com este Eistena foi coordenado pela au
tora. 



o grupo nao prec1sou de muito tempo para começar a funcionar,13~~ 

bora denotando uma certa preocupaçao e expectativa em torno do que estava aconte 

cendo, isto é, do próprio laboratório. 

Com meu auxílio, na função de coordenadora do laboratório, o gru

po foi sendo conduzido para dar início a seu auto-diagnóstico, primeiro atraves 

de perguntas e esclarecimentos e, depois, mediante a aplicação da escala de dia~ 

nóstico grupal, referida na descrição do laboratório semelhante realizado com o 

sistema interno. 

A tabulação das avaliações'mostrou o menor número de pontos para 

,a:, V8,l:iâ'llE;l, :,l~t:i,].j:Z9'i~O', ~Qs. ,recursos >.e. habi lidade s., pos soais, seguida por conf ian-
... • • <'." . 355 

ça rec1proca e ob]et1vos do grupo, as duas com os mesmos pontos. 

Com minha ajuda a tabulação foi examinada, discutida e esclareci

da, no sentido de levar o grupo a identificar ou não a eX'istência de problemas 

relacionados às variáveis avaliadas. 

A discussão confirmou as 'avaliações e propiciou ao grupo a ~cons

cientização de outros problemas, os quais, conforme foi dado observar no restan

te do laboratório na verdade, estavam velados pelos problemas considerados como , 
mais agudos e so vieram à tona depois de muitas tergiversações. 

Dentro de idêntica categorização feita para o sistema interno, os 

problemas identificados foram os seguintes: 

a) problemas a nível sócio-emocional 

ausência ou pouca comunicação entre os membros da Comissão, 

gerando dúvidas e ambigUidades; 

- bloqueid na participação dos membros na Comissão; 

- fru~:~~ção pela sLbigüidade que sentiam com relação ao papel 

ç: __ ::- 3.:,:: (':-:-:- 2:-:)-. - .••. ":: "-~ c-,~,~ s;o e pe 1 i! f aI ta de ap010 das re s 

pectivas Secretarias; e 

- divergências latentes entre a Comissão e a Superintendência .. 

b) problemas a nível de tarefa e de estrutura 

- falta de defirriç20 cl~r~ dos objetivos da Comissão e do pa

pel dos seus membros; 

355 D d 1 I' - f l' . . I d d' e mo o gera , as ava 1açoes oram re at1vamente ma1S a tas o que as o S1S 
'tem3 interno, ° que me p3rece, hoje, pode.r ser atribuído antes ao frágil conheci 
mento conceptual dos ml!n~bros do s is tena intermediário em relação às variáveis da 
escala, do que a uma situação melhor do referido sistema como um grupo. 
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- falta de orientação e de apoio da Superintendência; e 

- ausência de definições da Superintendência e da maioria das 

Secretarias. 

o .grupo, que a princípio se mostrara receoso e, parece, em duvi 

da quanto ao que fazer e dizer, foi aumentando sua abertura e, a par dos probl~ 

mas explicitamente formulados, manifestou as seguintes opiniões: 

- que existia na administração estadual bastante descrença com 

relação ã implantação do sistema de treinamento; 

- que essa implantação, para ocorrer, preC1Sav.a de .ma1S compro

misso por parte dos Secretirios, pois s~ isso lhes asseguraria 

o poder e o apoio de que necessitavam para atuar nas pr~prias 

Secretarias, e que a iniciativa para isto deveria partir do nI 

vel hierirquico idêntico da Secretaria ã qual se subordinava a 

Superintendência de Treinamento; e 

- que vinha ocorrendo um gradual abandono dá Comissão pelas Se

cretarias. Esta opinião foi ilustrada pela informação de al

guns me~bros de que se encontravam naquele laborat~rio por con 

ta e risco proprios, de vez que não contavam nem com o interes 

se nem com o apoio dos respectivos superiores. 

Os problemas levantados e as opiniões emitidas pelo grupo neste 

primeiro laboratorio foram um sintoma (cada vez mais acentuado nos laborat~rios 

seguintes) da fragilidade do sistema intermediirio, tanto como sistema funcional 

com atribuições tccnicas de treinamento nas Secretarias, quanto como sistema com 

características ate certo ponto políticas, tendo em vista a condição dos seUS~2~ 

bros de representantes das Secretarias. 

Por solicitação minha o grupo trabalhou sobre a identificação 

de possíveis forças, que poderiam ser acionC:Hlas para resolução dos problemas er-,

frentados pelo sistena. As forças list.:c2.s ':oram as seguintes, que não rorz.::: 

discutidas na oportunidade, porque seriam re ':omadas no laboratório subseqUcnte: 

- consciência por parte dos ',nembros da Comissão de suas respons~ 

bilidaJes em relação <lO sütema de treinamento; 

- crença no pr6prio dese~?cn~o; 

- propósito de firmar um ~on~eito positivo; 

- ~p010 mútuo dos membros; 

- ma10r apo1o da Superintend~ncia; 

- assumir as funções tecnicas na Comissão e nas respectivas Se-

cretarias; e • 
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- consicíentização dos dirigentes quanto ao"verdadeiro Gbjetivo 

da Comissão. 

Os problemas auto-disgnosticados pelo sistema intermediario re

forçaram a hipótese que tinha sido formulada, embora não explicitada, pela con

sultoria quando do exame dos dados legais e das informações prestadas pelo Sup~ 

rintendente, ainda nas primeiras aproximaçoes do problema. Essa hipotese era 

a da impropriedade de atribuir aos membros da Comissão funções tecnicas de trei 

namento nas respectivas Secretarias e, por outro lado, atribuir-lhes menos fun-
.. . - 356 çoes del~berat~vas na Com~ssao. 

Mas, alem disso, numa primeira interpretação que mais tarde se

ria confirmada, a Comissão se afigurou mais como uma reunião de pessoas do que 

como um grupo funcional, co-responsável direto com a Sup"erinte~dência pela im

plantação e adminsitração do sistema de treinamento. O proprio grupo declarou 

não ter consciência, ate aquele momento, dos seus objetivos funcionais e do que 

dele era esperado. 

Parece-me tambem interessante assinalar que, a rigor, o - grupo 

nao identificou problemas genuinamente intragrupais; todos os problemas formula

dos "estavam relacionados aos dois outros sistemàs: o sistema interno (Superin

t"~ndência) e o sistema externo, concebido numa dimensão mais ampla que envolvia 

nao só superiores imediatos como outras autoridades de maior nivel 

nas Secretarias." 

hierárquico 

Os próprios problemas categorizados pela consultoria como sócio

emocionais pareceram ter suas raízes em variaveis de tarefa e de estrutura, por 

um lado, e por outro, no processo de funcionamento e no estilo decisório utiliza 

do pelo Super:i.t.tendente na Comissão. Este, alias, foi um problema levantado,mas , 
que nao pôde Sf~r discutido, tendo em vista não estar presente o referido meJ:lbro 

do grupo, pelas razões já ~encionadas. 

Concluindo a analise e a interpretação desse laboratório, diria 

que o grupo co:: eçOil melO p2rdido, emõaraçaclo e r:1.2smo temeroso, was terrl1ia0u to

mando consciência de que era um grupo e assumindo a responsabilidade decorrente 

de.ssa conscient i.zação. N20 sei tar.!bem se o g:;..·upo teria colocado os problemas p!. 

la forma COiTIO ( fez, se o Superintendente est~ve!"s2 presente. 357 Isto porque,de 

certa maneira, v grupo me pareceu estar jogando no Órgão Central de Treinamento 

quase toda responsabilid3de pelo n;o funcionaD2nto eficiente da Co~iss;o. 

me~ a atençao do grupo para o fato e varios membros reconheceram que também 

356 Cf. fls. 8 e 9 desta monografia. 

-a 

357 - d' - . -A me ~da que o laborator~o avançava, foi ficando clara a inadequaçao de rea-

lizii-lo SCI!1 a presença do referido membro. 
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~omissão cabia grande parte do que estava ocorrendo, por conta de uma certa pa~ 

sividade. 

Uma co~paração a posteriori entre os laboratorios com os dois 

sistemas me levou a identificar algumas características bastante diferentes dos 

dois. 

Assim é que, enquanto toda problematica do sistema interno foi 

centrada, especialmente, nas relações intragrupais,como elemento obstaculizador 

do funcionamento eficiente do Órgão Central de Treinamento, a problemática do 

sistema intermediário focalizou-se nas relações inter-grupos,como obstáculos ao 

bom funcionamento da Comissão e dos agentes de treinamento. Outra diferença ma! 

cante, talvez pela própria posição do sistema intermediário, foi ter ele funcio 

nado também como um fornecedor de dados com relação aos dois outros sistemas, 

enquanto o sistema interno em quase nad? contribuiu nesse sentido. Finalmente é 

de se ressaltar uma grande congruencia observada entre as informações do siste 

ma intermediário em relação ao sistema externo (dirigentes) e as próprias obser 

vações feitas pela consultoria com referência a atitude de pouco interesse e 

falt~ de envolvimento do referido sistema na implantação do sistema de treina

mento. 

3.2.2 - Laboratórios de Desenvolvimento de Equipe 

A meta específica fixada para esses laboratórios era criar con 

dições para desenvolver os sistemas interno e intermediário como equipes,parti~· 

do do pressuposto de que, sendo os dois sistemas os principais responsã~eis pe

la implantação do sistema de treinamento, era necessário melhorar a competência 

dos seus membro3 para trabalharem juntos na consecução do objetivo comum . 

• 
o tempo previs to para cada um dos laboratórios foi de 16 r oras, 

em dois dias consecutivas de trabalho. Embora sep.J.ri1dos, os dois 1;::.1: orê.t0rios 

não for2.::l descllvo 1 vidas s imul taneaCl;en te. 358 

358 A nao si~ultaneidade dos dois laboratorios ensejou a presença das dUd' con
sultoras em .s.~.::)OS, cco papeis diferentes: de coordenadora em um dos l<:J<,.::-ató
rios (; de !!iel~Óro do grupo no outro (na Verdade, um L::;::Sro principallliente ()ser
vador). 
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Como nos laboratórios de diagnostico grupal e pelas mesmas ra

zoes ali 'apresentadas, os dois laboratórios de desenvolvimento de equipe obedec~ 

ram a uma só orientação metodo1ógiéa, com a utilização d~ técnicas iguais e enfo 
35~ -cando tarefa e processo. Duas técnicas específicas foram utilizadas: a tecni 

ca de analise do pa'pe1 eRAT) e a técnica de troca de feedback relacionado a S1-

tuação de trabalho. ,Como apoio teórico foram usados dois pequenos textos sobre 

comunicação interpessoal. 

3.2.2.1 . . 360 S1.stema l.nterno 

Os participantes do laboratório de desenvolvimento de equipe fo 

:ram· os meSmOs 14 do .laboratorio< anterior (ver pago 129). 

O primeiro dia teve início com o exame das forças Que haviam S1 

do identificadas como potencialidades do grupo, para resolver os problemas de re 

1acionamento intragrupa1. 

A,atenção do grupo fixou-se nas duas últimas forças mencionadas 

- participação na tomada de decisão e não superva1orização da hierarquia - ense 

jando o exame de uma decisão que teria sido tomada e implementada com relação 

às atribuições de um dos setores tecnicos. 

De início, o fato mencionado foi discutido por alguns membros do 

grupo, para depois transformar-se numa verdadeira confrontação entre dois dos 

chefes participantes. 

A atitude do grupo foi de expectador, mas expectador que, pare

ce, desejava e esperava que aquilo aconteceS3e. 

Ainda no primeiro dia, foi efetuada a analise de papeis dos téc

nicos, que se constituíram num subgrupo, e (OS chefes, que formaram outro subgr~ 

po. 

359 
Cf. Frenc:h e B(~ll, Ol-:E_~.~::L::2.tion.:ll D::':t<:, D~(,,!1. t, bch:wioral SC1.ence intr·n·cCl-

. tions for organization it:lpl'o\i~;ElQnt, p~lg. 11:" onde os autores dízem: ";,5 -'{nt.er
venço8s de desenvolvimento de equipe s~o di;"igidas, tipicamente, para quatro 
arcas subst~ntivas princip~is: diagnóstico, cxecuç20 de tarefa, relações ce ~r~ 
po e processos grurais e organizacionais 11. ~tradução livre da autora) 

360 O 1 b -. . a orator1.0 de desenvolv1.mento de equipe cOm este sistema foi coordenado 
pela outra consultora, funcion:mdo a o.utora COiTIO r::Cí~:HO do grupo. Ver, not.;t de 
rodape n9 358, às fls. 136. 

• 



A analise foi pedida em termos de componentes prescritos,defini-

dos como atribuições dos cargos, componentes nao prescritos e interdependên-

cia entre os papeis dos membros. Dos resultados se verificou que, enquanto os 

tecnicos enfatizaram os componentes prescritos, os chefes se ativeram, princi 

palmente, aos aspectos nao prescritos, relacionados a estilos e orientações. da 

liderança, e aos aspectos de interdependência dos seus papeis não só entre si e 

com os tecnicos, como com os papeis dos membros do sistema intermediario e do 

sistema externo, incluindo ar, os próprios Secretários. 

Tendo em vista que o laboratório nao tinha, a rigor, a caracte

rística de intervenção considerada em sua definição de ação pós-diagnóstico, mas 

visava sobretudo a proporcionar ao grupo oportunidade de aprender fazendo, nao 

':f~i·'·e'fetUmla·U1nà/al1á:Hs(.:! :;l.w:rhr 'prQii\H1du.i,~h:J;s :p'ap-Éiü; nem delineados seus 
.- 361 nesta ocaSl.ao. 

perfis, 

Ficou evidente, entretanto, que a análise, alem de ter ajudado 

os membros do grupo a visualizarem seus papeis de uma forma bastante objetiva,os 

levou ã conscientização de serem um sistema aberto, com interdependências neces 

sarias e íntimas com os dois outros sistemas, envolvidos diretamente pela tarefa 

de implantação do sistema de treinamento. 

Penso que se evidenciou tambem alguma insatisfação dos tecnicos 

em relação aos respectivos papeis, não só em termos formais, isto e, de atribui

ções, como das condições em que estavam sendo desempenhados. Essa insatisfação 

.foi expressa atraves das seguintes expectativas colocadas pelo subgrupo: 

- clareza na definição de objetivos dos trabalhos; 

- clareza na definição das tarefas; 

- orientação em todos os senttdos, quando necessária; 

- utilização maior dos conhecimentos das pessoas; 

- cooperaçao interpessoal; 

- condições favoráveis de trabalho; e 

- adaptação das pessoas ao trabalho e ao grupo. 

Relativa;nente ã an~U.se de Pilpeis, entendo çLle foi profícua, na 

medida em que o sistema conseguiu: 

a) auto-identific~:r-se cama u,n Grupo funcional; 

b) conscientizar-se de sua interdenpendência com outros sistemas 

que co-participavam dil irrwlantação do sisteoa de treiuaI:lento 

e de sua adoinistração; 

36lDeliberadnmente a matéria foi deixada pela consultoria para ser tratada (como 

foi) na Gltima etapa, isto ~, no lnborat6rio de trabalho. 
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c) conscientizar os participantes dos seus papeis, em termos do 

que faziam e do que prec~savam fazer para garantir o funciona 

mento eficient'e do sistema; e 

d) terem as expectativas do grupo técnico constituído, na verda

de, fcedback para as chefias. 

o segundo dia de laboratório foi dedicado, em parte, ainda ao 

discussão dos papeis, mas a atividade central foi a troca de feedback l.n 

relacionado a situações de trabalho. 

Cpnsiderando, por um lado, que o grupo ainda"estava bastante mo 

bilizado por sua problemática sócio~emociona1, e.por outro lado, que a função do 

laboratório era menos de intervenção do que de instrumento de aprendizagem e de 

diagnóstico, pareceu ã coordenadora que a forma mais adequada de iniciar um pro

cesso de maior abertura grupa1 ser~a a troca de feedback indireto, positivo e 

negativo, o que vale dizer que as pessoas receberiam o feedqac~, por escrito, de 

outras pessoas, não identificadas. 

Analisando, posteriormente, o material dessa atividade, observei 

que dos 14 participantes, 10 receberam feedback positivo e negativo, 

havendo uma concentração em três chefes, incluindo o Superitendente, aos quais 

foram endereçadas 13 das 22 mensagens. Todas as mensagens foram levadas ao co

nhecimento do grupo. 

Observei, também, que o feedback recebido pelos técnicos, tanto 

posit:vo quanto negativo, foi bastante diversificado, notando-se uma leve tenden 

cia para a mensagem positiva se ater a aspectos relacionados ã tarefa em S1., e a 

negativa a aspectos de participação e envoh imento no trabalho do grupo. N::>te

se (que apesar de se ter solicitado que o f .. ~{,dback se ativesse a situações de tra 

ba1ho, ele foi dado também com relação ao cl'mportamento das pessoas no laboratá 

rio, denotando que o comportar.lento passivo e arredio de alguns incomodava outros. 

Nas, considero que as infor>! ações mais importantes para o grupo 

ferem as recebidas pelos tr2s chefes, nao s~ pelo nG~ero CODO pelo cont0u~0. Cc= 

efei to, as mensagens dirigidas aos chefes r.~velara~ percepções bastante hO::1ogê

neas em relação a cada um, porem bem diferentes Cr.1 relação aOs chefes entre Sl.. 

Um desses cilefes recebeu toco o feedback positivo em relaçno a 

sua compet~ncia técnica, ao seu entusiasmo e a sua energia voltada para desenvc! 

ver o sistema e atingir objetivos, e todo o feedback negativo em torno de sua 

compet~ncia interpessoal. 
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Outro chefe, ao mesmo tempo que recebeu feedback positivo quanto' 

a sua atitude de cooperação, criatividade, inovação e habilidade para lidar com 

as pessoas, recebeu feedback negativo do ponto de vista de orientação,distribui

çao e coordenação de tarefas. 

Com o terceiro chefe ocorreu o recebimento de feedback positivo 

e negativo sobre sua preocupaçao com as pessoas e seu relacionamento interpes

soal, e feedback negativo quanto a aspect·os de desempenho, relacionados com dis 

cussão de tarefas e sua definição. 

Embora ao fim desse laboratorio o grupo representado pelo siste 

ma interno continuasse ainda um tanto fechado, se observou uma melhoria de cliDa 

que, me parece se deveu, principalmente, ã confrontação pública entre os dois 

chefes, ã qual me referi em item anterior. 

Fazendo uma observação a posteriori, penso que, talvez, esse l~ 

boratario tenha sido a atividade mais importante para as chefias porque permitiu 

que elas se vissem como eram vistas pelos seus subordinados, por seus pares e 

por seu superior. Por outro lado, o choque de liderançás, que havia sido jdenti 

·ficado como um pr,nblema do grupo, se não foi tratado em toda sua extensão porq".le 

dois chefes nao tiveram abertura para fazê-lo, foi enfrentado por dois outros, 

entre os quais, aliás, o problema parecia, de fato, mais grave, desde que ficou 

clara adisputa de liderança existente entre eles. Para a consultoria esse pro

blema era um dos mais sérios do grupo, porquanto estava criando uma cisão do sis 

tema em função das diferentes orientações dos dois chefes e da influência pate~ 

te de um deles não so sobre grande parte dos rn8mbros do sistema interno como so

bre membros do sistema intermediário. 

Obviam::nte, problema dessa n.atureza nao poderia ser resolvijo a 

nível de um laboratório de diagnóstico e aprendizcgem, mas, sem dúvida, sua colo 

caça0 e examé no lé~horatôrio foi útil não só para os dois chefes C0:110 para o 

grupo, como se p3de constatar nos laboratórios seguintEs, nos quais ° grupo se 

mostrou mais produtivo, mais aberto. 

Outro produto do laboratcrio, conseqUência direta da anâlüe de 

papéis foi, nu meu entender, o <,-parecimento de problemas de uraa prov~vcl c.isso-
• l ' • • - -

c~açao entr2 o trab:llho do sl.ste::i.a, seu p~ane.Fl.::,2nto, dl.V1SaO e coo:.-dcr:.:-.çac. e cs 

objetivos desse trabalho. Com efeito, a análise dos técnicos evicicncíou a 

existênci.-; de certa ambigllidade neste particul~r, que elesmanifestar:ar.l atra";23 

de uma descrição pobre dos aspectos prescritos do papel e através das expectati

vas, o que interpretei comO uma necessidade de redefinição de tarefas e de cO:JP!:. 
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tências formais, bem como de malS participação, comunicação e abertura. 

,A meu ver, o laborat6rio ajudou o grupo a esclarecer-se sobre a 

necessidade de aumentar sua capacidade tecnica e de definir objetivos e metas em 

termos organizacionais. 

3.2.2.2 
. .. . - . 362 

Slstcma lntcrmedlarlO 

Como para o sistema interno, o laboratorio de desenvolvimento de 

equipe para o sistema intermediaria foi tambem de dois dias. Nele tomaram pa~ 

te 9 pessoas, sendo que 7 foram as mesmas do laboratorio anterior e·as outras 2 

foram o Superintendente e o representante de uma das Secretarias, que 

função de chefia no Órgão Central de Treinamento. 

ocupava 

Tendo em vista a inclusão no grupo dos dois membros novos, consi 

derei de melhor tatica iniciar o laboratorio por uma atividade que fornecesse al 

guns dados retrospectivos do laboratorio anterior aos partic~pantes recem-cheg~ 

dos, de modo a facilitar sua introdução no processo. Tais dados, escritos em 

papeis e colocados ã vista de todos os membros do grupo para exame e análise, 

eram as forças apontadas no laboratorio anterior, como potenciais para resolver 

os proble~~s identificados pelo sistema intermedi~rio, através da escala de dia~ 

nõstico grupal. 

Mediante a utilização dessa tatica pretendia eu oferecer ao gru

po, sobretudo aos dois membros novos, uma base objetiva para a retomada do ·diag

nostico grupal e o reexame de alguns problemas ja identificados. 

A tatica deu o resultado esperado, mas através de um processo 

longo em que: primeiro, o grupo, de início ir.cimidado COm a presença do Superi~ 
• tendente, passou depois a indagar-lhe como ,-ia os dados produzidos no laborató-

rio anterior, isto e, as forças potenciais p,ra resolução dos problenas que ha

viae sido identificados; segundo, neste proc~sso de indagação, o Superi~tendent~ 

a principio tambem um tanto constrangido e C(~ uma postura que refletia sua pos~ 

aos poucos, inte-..-.1.gin,i' a l.ú:1 nível de envolvimento 

pessoal de membro da Comissão, independente liO papel específico de presidi-l~;e, 

por fin, CO:'l os dois Dlt?:l:bros participando Ja:1tivamente, o grupo examinou os es 

tilos de trnb21ho, de rcl~cionamento e de tOI lda de decis~o dentro da Cc~i[s;o, 

isto i, do sistema intermediaria. 

362 O labor~tõrio de desenvolvimento de equipe com este sistema foi coordenado 
pela autora, funcionando a outra consultora COmo membro do grupo. Ver nota Je 
rodap~ n9 353, is fls. 136. 
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Essa atividade de auto-analise grupal nao só confirmou alf,uns pr~ 

blemas, que tinham sido identificados pelo próprio grupo e por mim, no laboratõ 

rio anterior realizado com este sistema,363 como trouxe a tona novos problemas. 

De modo geral, a observação revelou um processo de trabalho caren 

te de objetivos bem definidos que redundava em falta de unidade de esforços e 

pouca objetividade no qu.e era feito. Tambem revelou um relacionamento com pred~ 

minância da formalidade e da pouca abertura, bem como reduzida participação. 

No segundo dia de laboratório, à semelhança do ~ue fora feito cOw 

o sistema interno, foi utilizada a tecnica de analise de papeis; mas, aqui, pedi 

a cada membro que analisasse seu proprio papel, em termos de componentes prescri

.t.os e, não presc:;ritos, e.,co.loc.asse, auas ,expectativas em relação aos papeis dos de

mais membros. 

De maneira geral, a analise refletiu a superposição dos dois pa

peis dos membros do sistema intermediario - agentes de treinamento nas respecti

vas Secretarias e representantes das mesmas na Comissão - com uma mistura acentua 

da de componentes prescritos e não prescritos, embora prevalecendo os primeiros, 

isto e, os aspectos formais. 364 Por outro lado, a analise revelou percepções bas 

'tante diferentes em relação aos componentes prescritos e não prescritos do papel~ 

enquanto mostrou uma homogeneidade bem grande em relação às expectativas, que po

dem ser assim resumidas: 

- colaboração; 

contribuição; 

troca de experiência; 

- mais comunicação interpessoal: 

entusiasmo; 

espírito de grupo; 

- participação; 

unidade de esforço para atingir as metas de implantação dr SlS 

tema de treinamento; e 

- integraçno das açoes entre as diferentes areas setoriai~ de 

trabalho. 

o exame e a d,is.::ussão dos papeis pelo grupo trouxe à baila, outra 

363 Ver nota de rodape n9 354, às fls. 132. 

364 NT-ao • l' d d' - 1~ .. . estou lnc Uln o nesta escrlçao nna ltlca o papel de presidente ~a Comis 
sao. 
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po no desempenho do papel de agentes de treinamento. Para o Superintendente este 

era um problema que devia ser resolvido pelo esforço pessoal do agente, enquanto 

para a maioria dos membros (agentes), não tendo eles o apoio das Secretarias, ne

cessitavam de maior respaldo do Órgão Central. 

Essa divergência me ensejou solicitar ao grupo que refletisse so 

bre a situação emergente da discussão e suas implicações com a base 

funcional do sistema de treinamento. 

estrutural-

Com essa orientação tencionava levar o grupo a oferecer algur:as 

respostas a uma hipótese subjacente ao trabalho (para mim particularmente),queera 

a inadequação entre a estrutura do sistema de treinamento e a cultura organl.zacl.~ 

nal do Serviço Público, assunto, entretanto, de que só me ocuparei no final des

te capítulo. 

-porem, 

era um 

Essa reflexão levou o grupo a levantar outro elenco de problemas, 
365 

agora, com a participação de um membro que, por sua posiçao no sistem~ 

elemento-chave na situação-problema de implantação do sistema de treina=en 

to. Na verdade, o que ocorreu foi uma identificação mais precisa de vári06 dos 

problemas ja apontados em função da escala de diagnóstico grupal e a emersao ce 
outros. 

7 - 1" 366 A d1scussao pre l.ml.nar dos problemas mostrou que grande parte 

do grupo ainda tinha bastante dificuldade para tratar dos seus próprios assuntes, 

em termos verbais, razão porque me pareceu conveniente, àquela altura, recorrer à, 

utilização de alguns textos sobre comunicação interpessoal, brupal e feedback. 

A leitura dos textos, individualmente, e seu comentario em s~bgru 

pos( a par de esclarecimentos por ml.m f.ornecidos ,propiciou oportunidade para e::e,E. 

citação de feedback indireto, positivo e negativo, pelo grupo, o que foi fe~to sob 

orientação. 

~ 

Dos nove membros do grupo, ap~nas tres receberam r:J.ensagen;.. ha':e~ 

do uma discreto concentraçao em um dos mCi:,bros, representante de Secret".rlé; ~ü~ 

tro pessoas lhe deram feedback, todo ele praticamente referido a aspectos de re:a-

365 . - f' l' b . . Como Ja O~L esc arec1.do, este mem ro el~a o SuperIntendente de Trel.n2::1eU', o. 

366. - 1" bl - . . . . Dlscussao rre Imlnar porque os pro 0m2S SQ Ir12r:J. ser eXDml.nados malS a fu~do 
no laborat~rio seguinte, de rGsoluç~o ci. problemas 
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cionamento (aspectos facilitadores e aspectos dificultadores). 

Com esta atividade encerrou-se o segundo laboratorio do sistema 

intermediario. 

Fazendo um balanço desse laboratório, considero-o ornais difícil 

para o grupo e para mim, como coordenadora, mas também o mais rico e produtivo 

para o diagnóstico, no tocante ao sistema intermediario per se e no que tangia 

a sua posição e as suas funções e relações dentro do sistema de treinamento, co 

mo um sistema estrutural-funcional. 

Por algumas circunstâncias, entre as quais talvez a ma~s decisi 

va tenha sido a ausência do Superintendente no primeiro laboratorio do sistema, 

na verdade, o segundo laboratório teve muito de diagnóstico grupal o que, entr~ 

,tanto, se" F,:~v.elou, indi\3pensavel. pela própr.ia. natureza do grupo ea circuns tância 

apontada. 

Entendo que o sistema reforçou sua auto-conscientização de gru

po, percebeu e analisou, de forma objetiva, seu duplo papel, colocou as àificul 

dades disso decorrentes, e reconheceu que essas não eram de responsabilidade 

única do Órgão Central de Treinamento, ,corno tinha deixado implícito no primeiro 

laboratório. Outro produto da maior importância foi o início de um processo de 

superação de barreiras de comunicação entre a maior parte do grupo e o Superi~ 

tendente. 

Estabelecendo agora, um paralelo entre o laboratório de desen

volvimento de equipe dos dois sistemas, penso poder-se afirmar que tanto o s~s

tema interno (Õrgão Central de Treinamento) quanto o sistema intermediario (C~ 

missão de Coordenação), embora separadamente, começavam a perceber, de mane~ra 

mais lúcida, seus problemas, necessidades, fraquezas e forças, diante da situa 

ção então vigente, no tocante ao sistema de treinamento. Logo, os dois siste

mas, ao mesmc tempo que desenvolvi&~ suaauto-diagnose como grupos e se inicia

vam na aprendizagem do trab'alho em equipe, trabalhavam, gradual e indiretamente, 

no diagnôstic8 do proble~a maior, que era a implantação do sistema de treina~en 

to. 

3.2.3 Labor?torios de Resolucão de Problemas .. 

O tÍtulo auto-explicativo d~:sses laboratórios dispensa mawres 

esclarecimenl'\)s quanto a seu objetivo intrI:lseco. 

No caso específico, a meta da consultoria era, junto como os 
, 1 • ~ • t . ..- . " f d . - . 

r:;c~~,)ro.3 cos S13~2:~2S in 'crno c lntcr:::CCJ.21.'h',<:;qu,ar e apl'o un ar o dlacinostlco 

do sistema de treinamento e seus problem3s cc i~plantação, e, ao mesmo, tempo, 

treinar os membros dos referidos sistemas na resolução de problemas. 

Como nos labor3tório~ anteriores, tarnb~m esses foram desenvolvi 

dos em s.cparauo, um para cada s is tema, c·om a duração de 16 horas, distribuídas 
• em 2 dias de trabalho. 
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Esses dois laboratórios, os últimos da segunda etapa, nao foram 

realizados imediatamente após os laboratórios a~tcriores, mas só depois de um 

intervalo de duas semanas. Dito intervalo - planejado e intencional visava 

propiciar aos sistemas oportunidade de transferirem para o dia-a-dia do traba

lho as aprendizagens produzidas nos laboratórios ja realizados, bem como de ava 

liarem essa metodologia de consultoria, em função dos resultados ate ali obti

dos, no esforço de diagnose conjunta. 

É que, embora ainda predominasse no laboratório de resolução de 

problemas uma meta de aprendizagem, sua efetivação pressupuTh~a uma base de rela 

cionamento intragrupal a mais próxima possivel de uma equipe de trabalho,de vez 

que, a partir desse laboratório, os sistemas estariam trabalhando de forma mais 

direta e real no problema propriamente dito de implantação do sistema de treina 

mento. 

3 2 3 1 S· I 367 • •• 1stema nterno 

o grupo participante do laboratório de resolução de problemas 

foi o mesmo dos laboratórios anteriores, exceto um dos tecnicos que de:xara a 

Superintendência para trabalhar em outro lugar. 

. Para esse laboratório a consultoria adotou as linhas gera1s do 

modelo de Schein,368 precedendo sua utilização, de informações teóricas sobre ca 

~dcterização de um problema, enfoques e técnicas para sua identificação, defiüi 
. - - 369 - -çao e formulaçao. Esse respaldo teorico foi fornecido atraves de curtas pr~ 

leções, exercícios de percepção e de criatividade e leitura de textos. 

Conforme foi assinalado quando da descrição do primeiro labora

tório feito com este sistema, os problemas levantados por seus membros foram de 

natureza essencialmente relacional e voltados para dentro do 'grupo. Por isso,a 

meta principal deste laboratório era conduzir o grupo a um levantamento mais a~ 

pIo de problcrias, vinculados ao problema-base, implantação do sistema de treina 

• mento. E foi o que ocorreu. 

367 1 '" '. O ;iL'0:.~~t(,rlO de r2so1uçao de proble~as CüD este SlSt2~2 foi coord2nado 
la outra con,>ultora. 

368 M" .. • C 1 . TI • 
::'Cl1elIl, ":"·gar, onSél.toria de lrOCeGUilCnLos e seu papel no Desenvolvimento 

Organizaciona:, pags. 49-)4. 

361) -, , .. I' " r • - f" - -
':':''":...iC-:-;..: L .. ~_··::::;;:.:;::.tc; .ce aClonadas, ldentl.J.l.caçao, de -~nlçao e forr.lUlaçao sao 

três ~O;·.Cl:::;J" d':';:':::;"~::::'::3: a i(~lmtifi5:aç:;o co:'responde ã descoberta de .,1;;0 CC~G 
li::": prol111..-':.::., .. c:u.Jl., :~\...!.iLo~~ v~.;"'...::.-;, il~1íJ cOllsti.tui o problLi~la e:a si, coúsidcrado 
este como aqu':lo que esta se interpondo ou desviando o curso de uma ~ção para 
.:ltL-,;ir d,:t·'~.·\ilado t.,:,j·_.Livo, "1\~L;1 ou rC5ulLldo. De l:0gra, neste primeiro mOI::en 
Lu. cor.:l;;-;';" -... -~;~ si:~~ ',~, C::~:_:::3 c J.L.~ :~~:ll;,' ~l L(!rnativa::; de solução. A definI 
ção corresponde ã determinação do problema.:.isto c, a sua separação do que cons 
titui sint(1"~:ls, causas ou soluções. Finalmente, a formulação e a enunciação do 
rrc~.Jl....:~·.~,.: c.' ..... ~t T:'::'lC'r' precisão possivcl. 
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Numa primeira aprox1maçao, o grupo identificou cerca de 60 pro

blemas, cUJa analise, realizada pelo grupo e a coordenadora juntos, mostrou que 

a maioria dos problemas ident i'ficados e"rar'n causas ,sintomas e,em grande parte, s~ 

luções. U~ exemplo ilustrara melhor o que esta sendo afirmado: um subgrupo arro 

lou como problema, "desenvolvimento da equipe da Superintendência". Ora, a ana

lise posterior que efetuei do material revelou que isto era uma das alternativas 

de solução para o problema "insuficiência de pessoal técnico-especializado do 

sistema interno11 e, por outro lado, era indicativo de alguns fatores causais da 

situação, como sejam, despreparo tecnico em treinamento de varios membros, sala-

riõs baixos, falta de motivação de alguns, descrença de outros etc. Também e 

interessante notar' como, as vezes, o que foi percebido e identificado por um 

. "su..h.g,t'UI1P: ,emn:o:·.Itxoble.ma", ;.foi~p.er.(\ah.i.do :como.al.tterl1..ativa de resolução .para outro 

problema, por outro subgrupo. 

Feita a primeira triagem analitica, o grupo identificou 15 pro

blemas (um quarto do total inicial), alguns dos quais aprese~tavam imbricaçõesocm 

outros ou eram definições diferentes de um mesmo problema. Numa segunda analise 

foram reidentificados, formulados e considerados mais importantes 9 problemas 

que, a meu ver,podemser resumidos em 7: 

1 - não valorização do treinamento como um recurso de soluça0 de 

problemas pelo Governo e a conseqUente falta de apoio aos ór 

gãos incumbidos dessa. atividade, no caso, a Superintendência 

e a Comissão; 

2 - falta de conscientização e desinteresse das Secretarias por 

treinamento; 

3 - inadequação da U1ane1ra c,'mo foi criado o siste~a de tre::'nê.

mento, isto é, sem a participação de todas as Secretari~s; 

4 - resistência ao sistema d~ treinamento; 

5 - insuficiência de pessoal técnico-especializado para 

o sis tema; 

6 - colocaç~o do treinamento como funç~o isolada do Sl~tc~~ ~=~~ 

amplo de pessoal, com conseqUente desvinculação 'de inC'.enti

vos financeiros, psicol~gicos e de outra natureza, como pr~ 

moç~o, chefia, etc.; e 

7 - ausência de resultados d8 treinamento. 

Conquanto alguns desses 7 problemas ainda'?prc~entcm 



comuns, me parece que indicam dimensões diferentes que justificam sua form1Jlação 

pela maneira como estão apresentados. Assim ~ que, considerando por uma 6tica 

rigidamente 16gica de relação causa-efeito, o problema numero 2, por exemplo, p~ 

deria ser tomado como efeito ou conseqtência do problena numero ~ o que pode 

nao ser verdadeiro, pelo menos em termos absolutos. Com efeito, a nao particip~ 

çao das Secretarias na formulação inicial do sistema de treinamento poderia ser 

um elemento de resistência a sua implantação, mas este fato sozinho nao parece 

explicar a falta de conscientização e desinteresse das Secretarias por treina

mento. 

Este esclarecimento parece-me indispensável para mostrar a dife 

o rença entre enfo~ar- os problemas e sua resolução por uma tecnica baseada somente 

.no .pensam.~!)t:o."çOl\v,et:-g(',nt,l;.,~is .t.ípico ,de ,uma,posiç.;ocomcarac.tEn:hticas pred~ 

minantemente l6gicas, e utilizar um enfoque orientado tambem pelo pensamento di

vergente, que enseja maior flexibilidade e mais riqueza na exploração das variá 

veis do problema e no levantamento de alternativas de solução. É evidente que a 

utilização do segundo enfoque não dispensa o primeiro, porem este s6 entra no 

processo na fase de julgamento e de seleção de alternativas e de suas prováveis 

conseqUências, com vistas já ã tomada de decisão e sua implementação. 

Te\~o em vista que os problemas identificados ser1am retomados 

na última atividade programada pela consultoria e, por outro lado, que uma das 

metas do laborat6rio era a aprendizagem, mediante o vivenciamento experiencial, 

a coordenadora solicitou ao grupo que, dentre os 9 problemas definidos e formu

lados, selecionasse 3, considerados prioritários em torno dos quais se desenvol

veu a segunda parte do laboratório, isto e, o levantamento de dados sobre <?spr~ 

blemas escolhidoseaformulação, o julgamento e a escolha de alternativas 

sua resolução e ulterior tomada de decisão. 

para 

Analisando, posteriormente, este laboart6rio, veJo que o S1s':ema 

interno, ou seja o õ!;'gão Central do sistema de treinamento, reduziu a ênfase ate 

então colocada nos problemas de relacionan:ento intragrupal, reforçou a auto-Lon~ 

cientização de Jeficiências tecnicas de pessoal para implantar o referido s:.:te

ma e detectou problemas relncionados com o sistema ~ais a~plo de governo e 3 ~ci

nistração do Estado, problemas esses de natureza comportamental, de natureza po

litica propriamente dita, isto é de poder, e de natureza de polItica de adDi~is

traça0 de pessoal. 
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S. .- . 370 
3.2.3.2 lstema Intermedlano 

o laboratório de resolução de problemas do sistema intermediario' 

contou com 8 participantes, portanto, com um membro a menos que no laboratório 

anterior (o referido membro se encontrava coordenando un programa de treinamento 

da respectiva Secretaria).' 

A orientação, as técnicas e as informações teóricas foram as mes 

mas do laboratorio realizado com o sistema interno, descrito na seção anterior. 

Conforme assinalei, ao descrever o laboratório de desenvolvimen

to de equlpe do sistema intermediario, uma das atividades então realizadas pelos 

. 'tllelübrou'doIllt:!údon<tdo; si.stcma~ foi~, Do' id~tltifíc'ação de problemas, os quais, entre 

tanto, nao foram senão discutidos de forma preliminar, uma vez que seriam retoma 

dos neste laboratório. 

Assim, os trabalhos começaram partindo de uma lista de 33 probl~ 

mas antes identificados pelo grupo. Embora eu ja tivesse verificado que dos 33 

so um terço apresentava características de problemas, podendo o restante ser 

classificado como sintomas e, principalmente, alte'rnativas de solução, não houve 

qualquer triagem prévia, de vez que esta seria tarefa dos participantes no labo

ratório. 

Revendo os problemas, agora mediante uma técnica ordenada que 

exigia sua definição e formulação, o grupo resumiu os 33 problemas anteriormente 

identificados em 16, os quai~, na verdade poderiam ser ainda reduzidos a 8, a sa 

ber: 

1. ausência de conscientizaç;o dos dirigentes a que estavam su

bordinados os membros da ,~omissão, nas Secretarias, no tocan 

te a seus papeis como rep,~esentantes na referida Comissão e 

como agentes de treinamento naqueles órgãos; 

2. falta de respaldo legal ~ara o exercício das ativi~ades de 

treinareento nas Secretacias, refletida na ausência de r.orr.as 

regulando as atribuições do agente de treinamento e na indefi 

nlçao da posição do agente nas estruturas dos mencionad0s or-
-gaos; 

3. falta de previsão de recursos orçamentarios para treinamento; 

4. falta de pessoal especializado em treinamento nas Secretarias; 

5. falta de resultados positivos de treinamento para as Secreta

rias e conseqUente descrédito d~ atividade; 

370 - . - .. O laboratorlo de resoluçao de problemas com este sistema f 01 coordenado pela 
autora. 



149. 

6. ausência de uma política de pessoal ã qual se integrasse a de 

treinamento: 

7. falta de planejamento das atividades da Comissão; e 

8. imagem distorcida do sistema de treinamento para algumas Se

cretarias. 

Tendo em vista, por um lado, os objetivos do laboratório - ense 

jar a aprendizagem de uma técnica de resolver problemas e permitir ao grupo tra~ 

balho no diagnóstico - e, por outro, a retomada provável desses problemas na úl 

tima atividade programada pela consultoria, solicitei aos participantes que hie 

rarqu~zassem os 5 problemas mais importantes e, dentro destes, selecionassem 3, 

em·tort1:odosquais;se'desenvolvedao·laboratório dali por diante. 

Na tarefa de hierarquizar os problemas, o grupo redefiniu os de 

números 1 e 3 da. lista retro apresentada, reformulando-os, na forma por que ap~ 

recem na hierarquia final, sob os números I e 4. Eis a hierárquização final: 

quarto. 

19 - desinteresse dos Secretários pelo treinamento; 

29 - falta de resultados positivos de treinamento para as ~ Secre 

tarias; 

39 - falta de pessoal especializado em treinamento nas Secreta

rias; 

49 - falta de recursos financeiros; e 

59 - falta de planejamento das atividades da Comissão. 

Os três problemas selecionados foram o primeiro, o segundo e o 

Utilizando a mesma técnica ~escrita no laboratório de igual den~ 

minaçao efetuado com o sistema interno, o grlpo levantou dados e formulou,julgou 

e selecionou alternativas de solução. 

Embora problemas e alternatil/as de solução torne~ a aparecer co

mo lnS~20S na últioa atividade da fase ar di2~nôstico, co~o j~ tive o~or~u~i-

dade de esçlarecer ma~s de uma vez, penso véler a pena examinar, de forIT:a breve t 

as éüternativas de resolução escolhidas paré o primeiro problelr,a e o alcance dos 

resultados esperados com sua ioplementação. 

Com a prioeira alternativa, formulada nos seguintes termos "mobi 

lização da Comissão para sensibilizar os Secretirios, inforc~nJo-os sobre c sis 

tema de treinamento, sua finalidade, organização e atividades", entendo que o 
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grupo esperava obter o compromisso e o apOlO dQS Secretários no esforço de lm

plantação do sistem{l de treinamento, criando nas Secretarias as condições indis

pensa~eis para o trabalho dos representantes da Comissão. 

A segunda alternativa, na verdade uma complementação da primeira, 

foi expressa na necessidade de se fazer uma divulgação ampla, porem dirigida, s~ 

bre treinamento, visando à adesão e ao apoio esclarecido de dois grupos de fun

cionários: os dirigentes dos diferentes níveis hierarquicos e o funcionalismo em 

gerál. Nesse caso, me parece que a suposição era de que a divulgação esclarece

dora poderia ag1r como um catalisador de forças positivas no processo de mudança, 

representado pela inplantação do sistema de treinamento. 

'll'illGllltcnte, .é4'terceira alternativa que, de certo modo, está lm

plícita na primeira, era conseguir a participação dos Secretários na definição 

das finalidades da Comissão, de modo a mantê-los interessados nos resultados do 

treinamento. 

Com este laboratório o sistema intermediário não só confirmou a 

identificação de problemas que desde o primeiro laboratório vinham emergin~o co

mo grandes dificuldades para seu funcionamento - problemas de natureza estrutu 

ral-fu:lcicu31 da prõrpia Comissão e do sistema de treinamento em sua estrutura 

organizacional total - como detectou outros da maior importância, quais sejam 

aqueles relacionados com a carência de recursos financeiros e humanos. Tambem 

ficou Euito claro o problema da falta de poder da Comissão e a consciência. de 

que tal poder teria que se respaldar não só numa base ju~ídica, estrutural e tec 

nl.ca, n.as, principalmente, na atitude de apoio pessoal dos Secretarios. 

A comparação posterior dos pr~blemas levantados pelos sistemas 

int~rno e interniediãrio mostrou>a meu ver, muito pontos de semelhança na per.ceE 

ção dos dois sistemas relativamente às difichldades comuns que enfrentGvam, qu~ 

se tod"" refletindo U::1a problc!:;~tica não ap(>n~lS de caráter tecnico-estrutural e 

de prec~]~ied.1de de l"E:.cursos, porém, sobretn-j'J, uma problel7lática cultural do s lS 

tewl D3ior - o Serviço Público Estadual - e, [l,or conseguinte, dos próprios SlS-

Entendo, hoje, que o laborat~rio de resoluçio de problemas foi 

decisivo para os dois siste~as e para a c0~su!toria. Para aqueles, pelo que 

sidades rC'lacionados com a implilnt3ção do sis:ema de treinamento e em tennos de 

aprend:i::Ji;C!í!1. Pa.r~ a consultoria, p.ela riqueza e consistência de dados produzi

dos, COIU os quais, praticamente, se delineou o esboço definitivo do diagnóstico. 
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Para ambos começou a ficar maIS ou menos clara adi.ficuldade, senao impossibili 

dade, de se implantar o sistema de treinamento por uma orientação de DO, pelo me 

nos, nas circunstâncias então observadas. 

3.3 Terceira etapa 

Na terceira etapa o alvo foi o sistema externo. O objetivo ge

ral do trabalho com esse sistema era, como já foi dito, conseguir o apOlO e o en 

volvimento dos dirigentes que o compunham', para a implantação do sistema de trei 

namento. Esse apoio e envolvimento seriam tentados mediante dois tipos de ativi 

dades: reuniões de feedback de dados com o sistema todo e entrevistas indivi-

duais com seus componentes. 

Tambem como já assinalei, ao descrever e analisar a primeira eta 

pa, os resultados da primeira reunião realizada foram bem pouco animadores com 

relação a esse intento. Por isso mesmo, modificou-se o planejamento inicial e 

se previu uma reunião, após concluído o trabalho dos três primeiros laboratórios 

com os sistemas irterno (Superintend~ncia) e intermediirio (Comissio de Coordena 

ção), alem das entrevistas individuais • 

3.3.1 
. - 371 Reunlao de feedback de dados 

Com essa reunião se propiciariaao sistema informações sobre o 

que estava sendo feito e seus resultados, vistos do ângulo da consultoria, é es

ta, por sua vez, teria oportunidade de colher dados que.lhe permitissem verifi

car: 

a) se houvera alguma modificação na atitude dos dirigentes reve 

ladas anteriormente com relação ao sistema de treinamento; 

b) em caso positivo, como se m3nifestava essa modificaç~o; e 

c) ate onde o trabalho que estava sendo desenvolv1do (particula~ 

mente o desenvolvida cora o,; i::C'I;:,ros do sis tCl'":a intcr, .. c,ciiê.::-:o, 

isto é, a Comissão de Coordenação) estava influenciando uma 

mudança na atitude dos dirig2ntes, no sentido de illteressâ-

los e envolv~-los na implantaç;o do sistema de trcin2~cnto. 

Ã reuniao compareceram apenas 5 (cinco) pessoas. Destas,uma era 

o Superintedncte; outra era um membro da Comissão (que era ao mesmo ten:po agente , 
de treinamento em uma Secretaria e veio representando seu superior hierarquico); 

371 
Esta reun130 foi coordenada pelas duas consultoras. 
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um terceiro, embora substituto do dirigente titular, participara da 

reunião; os outros dois eram representantes dos respectivos dirigentes 

res. 

primeira 

titula-

~ óbvio que a reunião nao pôde ser desenvolvida na forma ~lane-

jada nem contribuiu para o objetivo geral formulado, limitando-se a uma rápica 

explanação da consultoria e a algumas respostas dadas pelos participantes a per

guntas que essa lhes dirigiu, visando saber se o trabalho com os membros da Co-
, -m1ssao e agentes de treinamento se estava refletindo, de alguma forma, nas res?ec 

tivas Secretarias. Isto era uma maneira de saber se os representantes presentes 

pela primeira vez estavam pelo menos acompanhando o referido trabalho . 

." lAs ,1íOSPQstas: foran) lwgativas, sendo que um dos representantes êis 

se ignorar o assunto, pedindo esclarecimentos a consultoria. 
\ 

Entendo que a reunião frustrada foi, por si mesma, bastante signi 

ficativa como uma evidência de que o sistema externo não se envolvera no esforço 

da Superintendência de Treinamento (não importando as causas possíveis). Por ou

tro lado, confirmou a existência do problema considerado prioritário pelo sist~ 

ma intermediário, quando da realização do laboratório de resolução de proble=as 

f '" , f' d ,,-. d •• - d d'" e que ora, ln1cla~mente, ormu~a o como ausenC1a e consc1entlzaçao os 1r1-

gentes a que estavam subordinados os membros da Comissão, nas Secretarias, no to 

cante a seus papeis como representantes na referida Comissão e como agentes de 

treinatr.ento naqueles órgãos". 

3.3.2 E ' 372 ntreVl.stas 

Especificamente, o objetivo das entrevistas com os metr.bros do 

sistema externo era colher dados sobre a opinião pessoal de cada U~ em reLaç~o 
~ 

ã implantação do sisterr:a de treÍll<lmento e suas percepções sobre a própri.? fun-

çao de trcina:,:ento COT.'O instrumento de administração. AleI:l disso, as entre\"is 

tas sen~iriam também a outro objetivo, que era permitir ã consultoria pcrscr...: -

tar, atrccves de ut.! sister:a integl."[tntc da hierô.rquia de po':'er das Secret;:.ri as, o 

problcr_~2 c:.ue fora apollfaco pelos sister.:as ir.terno e intermediário sob fOI ;nu:a

ç~es diversas, ~as que, em ess~ncia, se prendia i falta de apoio da cGpul~ d~ri 

gente para i~plantar o sistema. 

372 As entrevistas foram realizildas pela autora. 



• 

153. 

Foram realizadas 6 (seis) entrevistas, 2 com diretores de pes-

soaI, 3 com diretores de administrnção ou seu equivalente e I com diretor-adjun-
.. - 373 to de admlnlstraçao. 

De modo geral, os entrevistados disseram reconhecer a neceisida

de do sistema de treinamento, mas admitiram a existência de vários obstáculos a 

sua implantação. Dentre esses obstáculos ou dificuldades,cinco foram menCl0na

dos pelo menos por 2 dirigentes, conforme se vê no quadro a seguir. 

Obstáculos ou dificuldades 

1. Falta de apoio forte e total dos su 
periores, incluindo os Secretãrios-:
ao sistema de treinamento e aos re
pres~ntantes das Secretarias na Co
mlssao. 

2. Salários baixos e ausência de ou-
tras compensaçoes para o pessoal 
treinado, como promoção, chefia,etc. 

3. tiesvinculação da atividade de 
namento ~74sistema mais amplo 
pessoal. 

trei 
de 

4. Época inoportuna, dada a proximid~ 
de de mudança do Governo. 

5. Fato de os membros da Comissão nao 
serem os próprios diretores de pes 
soaI ou pessoas por eles indicadai~ 

Diretores de 
Administração 

3 

3 

1 

1 

Diretores 
de Pessoal 

1 

2 

1 

2 

Total 

4 

3 

3 

2 

2 

Outras opiniões, embo~a isoladas, merecem ser reproduzidas, como 

as que se seguem: 

a) a situação precãri~ de algum~s Secretarias, no tocante a re

cursos de toda ordem para realizar suas atividades, caso~, em 

que treinar poderia ser um fim em si mesmO. 

b) O sistena de trein~mento poderia ser um instrumento de 'ljeda 

373 r" -Dos O dIretores, 5 eram superiores hierarquicos dos representantes ~as r~s-
pectivas Secretarias na Comissão de Coordenação; I era o próprio representan:e 
de sua Secret<11'ia no referido órg2o, ~.·3S r:,;o n~!rticipara de nenhwaa d3S' :Jti\'L~3.
des desenvolvidas com o sistema corrcspondent~,isto ê,o sistema intermediário.Cor:: 
parecera apenas a primeira reuni~o com os dirigentes. 

374 Paralelamente ao sistema de treinamento, havia no Estado o sistema de pessoal, 
também com lima comissão de coordenaçno, form.:lda pel"s diretores de pessoal. 
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is Secretarias que possuiarn a atividade organizada, mas sem 

.se imiscuir no que ja vinha funcionando. 

c) A implantação do sistema não poderi~ ocorrer sem o apoio dos 
• ., - 375 dlretores de pessoal ou de admlnlstraçao, por um lado, e, 

~or outro, sem que os membros da Comissão de Coordenação fos-

sem pessoas da confiança dos Secretarios, com poder de deci-

sao. 

Alguns dados das entrevistas, como bS obstaculo& que aparecem na 

tabela sob os números 2 e 3, foram repetição de pontos criticos identificados p~ 

lo sistema externo na primeira reunião, o que lhes empresta consistência como da 

-das :sigrti;fic.atdvos~parao dicagnóstico. 

Todavia, sem dúvida, foi a dificuldade de número I o dado novo 

mais importante que emergiu das entrevistas, não só porque foi apontado por 4 

entre 6 pessoas, como porque confirmou problema identificadd pelos mewbros dos 

outros dois sistemas. Por outro lado, admitindo a falta de apoio existente para 

a implantação do sistema de treinamento e sendo de esperar que esse apolo~ pro

Vl.esse deles, membros do sistema externo, a única interpretação coerente, para 

mim, ~ que tambem eles não tinham o apoio necp.ssário dos respectivos superiores 

para aglrem nesse sentido. Daí, talvez, tambem eles sugerirem, de forma implíci 

ta, a necessidade de apoio e envolvimento dos Secretarios para vencer a dificul 

dade ou, em outras palavras, para solucionar o problema. A opinião inserida na 

letra c tambem concorre para confin:1ar essa interpretação, mas acrescenta um po.!:.. 

menor; a necessidade de que os representantes das Secretarias na Comissão fossem 

pessoas da confiança dos Secretarios, desde que deveriam ter poder de 

sobre assuntos de 'treinamento de interesse ~0S referidos órgãos . 

• 
A dificuldade 5 fortalece a de número 3, porem parece 

decisão 

refletir 

mais uma necessidade pessoal de Util dos membros do sistema externo, aliada a um . .? 

resistência das Secretarias, que já desenvo 1 vi3D1 atividades de treinamento,resi2. 

tência que fúra esboç.:lda por dois membros Ué,· primeira reunião e que reapareceu, 

de forma indisfarç~vel, na opln120 expreSSJ na letra b. 

Em síntese, as entrevistas ';onsolidaram observação da consulto

ria, feita t.:1n~bém pelos sistemas interno e 'nterr.1ediârio, no sentido da illviabi 

375 A função de pessoal nno estava posicionuda da mesma forma em todas as Secre
tarias; etil .:llgumas el.:r estava G1butida num órgão de administração e, em outras, 
estava em órgão específico. 
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lidade de implantação do sistema de treinamento sem a adesão real dos Secretã-

rlOs e o apoio dos dirigentes, sobretudo dos responsáveis formais por treinamen

to, nas Secretarias. 

Penso, ainda, que, de outra parte, elas foram bastante revelado 

ras da situação real da· Comissão de Coordenação e do comportamento de alguns dos 

seus membros, manifestado, muitas vezes, por a1heamento e descrença com relação 

ã implantação do sistema de treinamento, nao obstante o esforço e a boa vontade 

que demonstravfu~ na participação das atividades de diagnóstico com eles desenvo1 

vidas. 

Esta etapa, a rigor, a última do diagnóstico, envolveu os 

sistemas partícipes. 

três 

Consistiu de duas atividades: um laboratório intergrupa1, de 12 

horas, em um dia e meio, reunindo os sistemas interno e intermediário; uma reu

nião final de feedback, de 3 horas, com o sistema externo. 

Relativamente ã. reunião, o objetivo geral continuava sendo o de 

obter o apoio e o envolvimento do sistema externo para a implantação do sistema 

de tre·inamento, Jl!-uito embora já fossem conhecidas opiniões e posições dos seus 

i~tegrantes com referência ao assunto. 

o objetivo geral do laboratório intergrupal era proporcionar aos 

sistemas interno e intermediário a oportunidade de exame conjunto do problema c~ 

mum - a implant.lção do sistema de treinamento .. e de compreensão da necessidade 

de a~irem de fGrma diferenciada, porem integrada. 

3.4.1 L b -.. 1376 
~.~~cttorlo lntergr~pa 

Quando do planejanento inicial, este laboratório tinha objeti-

vos espc:cíficof mais amplos que: incluíam não só a análise e a compreensao, pelos 

dois sistemas, de suas diferenças estruturais-funcionais e da necessidade de in

tegraçao entre os dois, COmo o estabelecimento de metas para o sistema de treina 

eSUélLébias pilra um plélllO de treinamento orientado por 

uma concepção dJ DO. 

376 Este laboratório foi coordenado pela outra consultora. 
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Ã medida, porem, que avançava o trabalho d~ diagnóstico, iam fi 

cando tao claras outras necessidades mais imediatas e prementes relacionadas ao 

~istema de treinamento, abrangendo aspectos de organização, de recursos humanos 

e de sua própria aceitação pelo sistema mais inclusivo formado pelas Secretarias, 

que a consultoria foi levada a reformular tais objetivos, eliminarldo os dois úl

mos, colocados COm base em suposições que não se confirmaram. 

Assim, o objetivo específico do laboratório intergrupal foi aqu~ 

le enunciados em primeiro lugar, isto e, propiciar aos participantes dos siste

mas interno e intermediário oportunidade de analisaram e compreenderem su~s dif~ 

renças estruturais-funcionais e se conscientizarem da necessidade de ação inte-

d - d b" 377 d - 1 d ,gra, a,paracuusecuçao,-os:o Jet1vos'.ezomuns. Ou, recorren o as p avras e Law 

rence e Lorsch, o laboratório objetivava "ajudar os participantes a coompreend~ 

'd'f ' ,,378 rem e a apreCIarem as 1 erenças em suas perspectIvas e, ao mesmo tempo, 

identificarem possíveis barreiras ã integração necessária entre suas unidades 

organizacionais, no caso, Órgão Central e Comissão de Coordenação. 

o laboratório contou com 19 participantes, sendo 13 do sistema 

interno e 6 do sistema intermediário. Seu desenvolvimento foi alimentado por 

três tipos de insumos; feedback de dados, compreendendo os problemas levantados 

pelos dois sistemaR nos laboratórios de resolução ~e problemas, com as respecti 

vas alternativas de solução; texto composto por excertos do livro de Lawrence e 
379 Lorsch,' relacionados com o modelo e com os problemas de diferenciação e int~ 

gração; e um exercício de simulação. Como nos laboratórios anteriores a meta 

era dupla: auto-geração de dados para.o diagnóstico e auto-d~agnose, e aprendiz~ 

gemo 

Atraves do feedback de dados sobre e para os dois sistemas, os 

participantes, depois de derr.orado exame em subgrupos e discussão no g~upo ID&ior, 

chegaraTTl ã conclusão que apo:~nas um proble:::a era realmente comum aos dois siste-

mas e que a maioria das alternativas de solução requerIa ação conjunta. Esse 
• 

problema fora iormulado pela Comissão como "desinteresse dos Secretários pelo 
, ,,,380 - - " " -, , SIstema de treInamento e pelo Orgao Central corroo resIstencIa ao slster,~a de 

. " 381 treInamento • 

377 b ' " -1_ --Em ora sem utIlIzar os lntrumentos '-"J ~·Iodclo Diferenciaçao-integraçao,df. La\..' 
rencc e Lorsch, o laborct5rio foi esbasa~o no esque2a conce?tual subjacente ao 
modelo (ver análise do modelo às fls,107-lU desta monografia). 
378 

Cf. Lawrence e Lorsch, Desenvolvic2nto de Organizações: diagnôstico'e açao, 
pág. 59. 

379 Ibidem. ' 

380 Ver fl.149 d f' a monogra la. • 
381 

yer fl.146 da monografia. 
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Tendo em vista o objetivo principal do laboratório - áuto-análi

se dos dois sistemas em termos das respectivas diferenças e da necessidade de in 

~egração - os participantes procederam ã leitura, análise e discussão do texto 

sobre o assunto, primeiro em subgrupos e depois no grupo, auxiliados pela coorde 

nadora. 

Ainda com o propósito de preparação, foi aplicado um 

de interdependência o qual permitiu aos dois sistemas vivenciarem uma 

.. . 
exercl.Cl.O 

situação 

simulada de diferenciação-integração, tanto em termos de tarefa quanto de proce~ 

50. 

,,l\PQS eas,e.trabé;l.lho,prepartorio,indispensável, os dois sistemas, 

trabalhando em separado, sob orientação, chegaram a algumas cúnclusões sobre o 

que cada um necessitava e desejava do outro para funcionarem integradamente e 

que dificuldades percebiam um em relação ao outro. 

De um modo geral, a Comissão colocou como necessário e desejável, 

por parte do Órgão Central, mais comunicação formal e informal, e apol.O para o 

trabalho dos seus membros nas Secretarias. 

Por seu turno, o 6rgão Central enfatizou ser necessário e deseji 

vel que os membros da Comissão aprofundassem conhecimentos sobre treinamento, d~ 

dicassem mais tempo aos trabalhos de implantação do sistema, demonstrassem mal.S 

entusiasmo e tivessem acesso aos dirigentes n~s respectivas Secretarias. 

Embora sem maior aprofundamento, que serl.a in,~ompatível com as 

duas metas das atividades então desenvolvidas - auto-diagnose e aprendizagem - o 

laboratório pareceu ter deixado um saldo positivo, contribuindo para que os 

dois sistemas, como grupos funcionais, percebessem e considerassem o problema da 

implantação do sistema de treinamento de uma perspectiva mais ampla, s'egundo a 

qual, eles mesmos, sistemas, precisavam de rever procedimentos, adquirir conheci 

mentos técnicos. mais adequados às respectivas funções e mudar comportamentos. 
~ 

3.4.2 Reunião de feedback de dados 382 

Esta reunl.ao, a última realizada com o sistema externo,objetiva

va, especificam;nte, oferecer a seus participantes um relato retrospectivo do 

projeto desenvolvido pela consultoria, as dificuldades encontradas e os resulta

dos obtidos; paralelamente, se desejava ouvir a opiniao do grupo de 'dirigentes 

382 Esta reunl.'ao f ' d d 1 t lt Ol. coor ena a pe a ou ra consu ora. 



158. 
acerca do referido trabalho, auscultar-lhes a disposição para contribuir no sen-

tido de facilitar a implantação do sistema de treinamento e colher sugest~es so 

bre estrat'~'gias possíveis para a resolução do problema. 

Como na reun1ao anterior, a maioria dos dirigentes mandou repr~ 

sentantes. Assim, dos 7 participantes, incluindo o Superintendente de Treiname~ 

to, só compareceram 2 titulares. Desses representantes, 2 representavam tambem 

as respectivas Secretarias na Comissão de Coordenação. 

Feita a retrospectiva do projeto, inclusive o feedback das entre 

vistas, os participantes emitiram algumas opini~es, todas confirmatórias dos pr~ 

blemas e dificuldades ja apontadas pelos componentes do sistema. 

Conquanto não se tenham verificado contribuiç~es mais relevantes 

(exceto, talvez a informação do Superintendente sobre a inclusão de verba para 

treinamento no orçamento), a reunião transcorreu em clima de otimismo, com mani

festações de esperança na possibilidade de se implantar o sistema de treinamento 

e COm expres~~es de confiança na liderança do Superintendente. 

Conforme assinalei, ao iniciar a descrição desta etapa, com as 

duas atividades nela desenvolvidas terminou, praticamente, a geraçao e a coleta 

de dados necessarios ã elaboração do diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico co

meçou a ser elaborado desde a primeira atividade e, a rigor, a partir da conclu 

são da terceira etapa, seus contornos foram definidos, cOmo bem se pode sentir 

pela descrição, analise e interpretação dos fatos. 

3.5 Quinta etapa 

A quinta etapa foi constituité de um laboratroio de trabalho, de 

32 horas, em 4 dias, COm os participantes dos sistemas interno e intermediário. 

Na elaboração do plano inicial da consultoria, ess} atividade fu 

ra prevista como um laborat~rio de treinamento e~ tecnologia de DO, com dur&ç~o 
. . -. 3S3 de LrQ horas, a[)caas para o sistema 1ntcrraed1éiT 10, porque, eatao, se supuaha 

serem os participantes do refcrido sistema os principais elementos - . responsa"C1S 

por uma série de atribuições próprias da funçÊo de agente de treinamento, qu~~ d~ 

383 " ver 
grafia. 

plano metodológico da consultoria para di1gn6stico, i fI. 18 desta 
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proposta de projetos e programas específicos etc.). Mas, ã proporçao que se foi 

tomando conhecimento da situação real do sistema de treinamento e, particularme~ 

te, dos dois sistemas incumbidos de operarem sua irr.plantação, verificou-se a in~ 

dequação de realizar a atividade originalmente planejada, a qual foi substituída 

por um laboratório de trab~lho, reunindo os sistemas interno e intel~lediário. 

o pressuposto básico do laboratório assim denominado era que, me

diante as atividades já realizadas, os dois sistemas haviam sido expostos a u~a 

metodologia de DO que não só propiciara o desenvolvimento pessoal e interpessoal 

dos seus componentes como lhes permitira efetuar, num processo gradual e progre~ 

sivo, a auto-diagnose da situação com que se estavam defrontando para implantar 

o sistema detreinamimto na administração, pública estadual. 

A r~gor, portanto, o que cabia fazer, agora, era uma revisão inte 

grada do (que fora diagnosticado ao longo das atividades anteriores e, COm base 

nisto, fazer algumas opções quanto ã própria implantação do sistema de treinarr.e~ 

to, quanto ã orientação mais indicada para implantação, e outras opções pertine~ 

tes, como a de continuação do esforço de DO com os sistemas interno e intermediá 

rio e sua extensao a outros segmentos do serviço público estadual. 

Embora essas fossem as fronteiras técnicas a que o diagnóstico 

obrigava a consultoria, o laboratório foi planejado e desenvolvido numa perspec

tiva mais ampla, que levou os dois sistemas até o patamar do que seria a fase se 

guinte de um trabalho de DO: o esboço de planos de ação. 

3.5.1 - . 1 384 
Laborator~o de Traba ho 

O objetivo geral do laboratório foi o de consolidar o diagno[tico 

da implantação do sistema de treinamento. 

Paralela e especificamente, se objetivou, tar:lbem, proporcion[r ,:os 

membros dos sistemas interno e intermediário oportunid'1de de exercitarer:; á.:: <1p:'",~ 

dizagcns reali:a~2s. ~traves da auto-di~~nose da sitUD~;O vista por outras P(=~ 

pectivas, indispensáveis ã continuação do trabalho de implantação do sistcm'l de 

trcina~2nto por urna orientaç;o de DO ou outra qualquer. 

384 
O laboratório de trabalho foi coordenado pelas duas consultoras que fo":ac 

também, isolad~mente, responsáveis por atividades esp0cíficas integrantes d0 1a
boratario. 

• 
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Em essência tais perspectivas consistiam na análise do problema 
.- il' . 

do sistemá de treinamento: 

a) por um enfoque tri-sistêmico, incluindo indivíduos (os membros 

dos sistemas interno e intermediário, enquanto protagonistas 

de um papel), grupos (Superintendência e Comissão de Coordena

ção) e ambiente externo (administração pública estadual, dire 

ta e indireta, outras organizações, cultura administrativa do 

Estado etc.); 

b) por um processo de avaliação desses três sistemas como forças 

facilitadoras ou dificultadoras para resolver o problema; e 

c) por uma prospecção de cursos de açao considerados adequados pa 

ra se atingir aquele desiderato. 

Para a consecuçao dos objetivos estabelecidos o laboratório foi 

dividido em cinco grandes partes centralizadas no seguinte: 

la. - retrospecto do programa: situação vigente e situação ~esej~ 

da; principais problemas e dificuldades ; aprendizagens rea

lizadas; possibilidades de implantação do sistema de trein~ 

mento; opções de orientação teórica para a implantação; e 

estratégias de implantação. Desenvolvimento Organizacional 

e Treinamento: filosofia, objetivos, semelhanças e diferen 

ças. 

2a. - O agente de treinamento e o agente de mudança. Característi 

cas e reversibilidade dos dois papéis. 

3a. - O órgão de treinamento l suas relações com o ambiente ex

terno: demandas, apoios, restrições, expectativas. 

4a. - O sister.}a de treina171cnL1 e seu campo de forças: fOJ~ças 1!1 

pulsaras e forças restcltiv3s ã implantação do siste~a 

Sa. - Planos de açio rara irort~ntaç~o do sistema de trcina~c~to. 

Com exceçao da primeira parte onde, pela natureza do próprio as

sunto, se recorreu ã exposiçao com pnrticipfção do grupo, nas demais partes foi 
.~ . 

r.; 0::;.1.'1~1.enCla, centr2da no 

ranl usados 8 textos escritos e 6 exercícios como instrumentos de apoio para rea 

lização das diversas ltividades. 

Alêre da utilização das leituras de apoio e de embasamento teórico, 
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e dos exercícios para análise e configuração da situação real sob exa~e, foram 

usados no laboratório 3 esboços de planos de ação (a curto e media prazos) prod~ 

zidos pelos participantes, no próprio laboratório, de acordo com roteiro forneci 

do pela consultoria. 

Não obstante os esboços de planos de açao já constituírem uma eta 

pa preliminar da fase de planejamento, num programa de DO, vale a penaapresen

tar uma síntese dos mesmos, tendo em vista o que eles revelam em termo do diag-
-. fI' - l' 385 nostlco e etuado pe a organlzaçao-c lente. 

Esboço do Plano de Curto Prazo (3 meses) 

o plano foi esboçado com a finalidade de assegurar o aproveitame~ 

to do sistema de treinamento pelo, 'então, próximo Governo, mediante açao que se

ria começada, imediatamente, COm 3 (três) Secretarias, selecionadas em função da 

receptividade ao sistema e condições de integrar-se no mesmo. Para isso serla 

formulado um plano de treinamento para as Secretarias escolhidas e iniciado um 

processo de fortalecimento das respectivas áreas da referida ativida-

de. :J;oncomitantemente alguns projetos específicos deveriam ser elaborados é re~ 

lizados. Os objetivos de tais projetos foram visualizados em tel~OS de: divul

gar atividades e resultados de treinamento; promover a capacitação tecnica de ó~ 

gaos de treinamento; efetuar uma sondagem das prioridades de treinamento do pró

ximo Governo; e transformar o treinamento em um ~rograma de Governo. 

Esboço do Plano de Médio Prazo n9 I (2 anos) 

O grupo que produziu este plano definiu sua finalidade COmO a l~

plan~ação do sistema de treinamento, objetivando a formulação e a execução de 

uma política integrada de qualificação dos recursos humanos, capaz de assegDrar 

ao Estado maior eficiência na prestação de serviços e de atender as Dletas prio=l 

tãrias do Govcrco. Para atingir tal objetivo o p]~no prevla: o 

da Supu"intendência de Treinamento ou coso órg'ão ele asseSSOi."'ar..ento do Cilefe ia 

Executivo Estadu'll, ou como fundação ou, ainda, CO::lO cmpres:1 pública; 2. 1'cco;,;:o

siç~o da Comiss~o de Coordenaç~o; e a elaboraç;o de um plano global de treln~:2n 

to para o Estado, através do estudo das metas prioritárias do Governo, da idlnti 

-'-----------
385 

Conforme o leitor deve estar lembrado, a org~nizaçio-cliente foi a Superin-
tcndêllci.:l (vcr rota de rodapé n9 22, 3. f1 s. 10 cl,·"ta lilonografi3). Na vcrc:.:Je, 
tendo c:,: vis.:a que somente 2 membros da Cooissão de Coordenação participaran do 
laboratório de trabalho, pode-se dizer que os esboços de planos e, port.anto, a 
consolidação do diagnóstico, foram feitos pelo sistema interno, isto é, a Supe
rintendência. 
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ficaçio das necessidades de treinamento vinculad~s a essas metas e da obtençio 

de recursos orçamentários ou do orgio de desenvolvimento regional. 

Esboço do Plano de M~dio Prazo n9 2 (2 anos) 

Este plano apresentou muita semelhança com o anteriormente sinte 

tizado. Como naquele, seu objetivo era fazer do treinamento um instrumento de 

racionalidade da ação governamental, mas contemplando a finalidade mais ampla 

de capacitação e auto-sustentação do processo de desenvolvimento do Estado, me

diante a preparação dos recursos humanos adequados e necessários ao processo. p~ 

ra consegu~r esse desiderato, o grupo previu várias ações tendentes a: em colabo 

raçao com osórgâos governameutais identificar os programas do futuro Governo; 

manter programa de aperfeiçoamento contínuo dos profissionais de treinamento; o

rientar o treinamento, prioritariamente, para necessidades organizacionais; v~n 

cular o sistema de treinamento ao sistema de pessoal, através de uma política g~ 

ral de recursos humanos, capaz de atender às necessidades da administração esta

dual; ampliar os recursos financeiros para treinamento; rever o posicionamento 

da Superintendência de Treinamento, colocando-a e~ um órgio de planejament~ do 

Governo, com poderes para supervisionar e coordenar os planos setoriais com v~s 

t,-,s ao plano global de treinamento. 

Como se pode verificar, os três esboços tinham vários pontos co

muns, se diferenciando ma~s pelos procedimentos e estrategias sugeridos. Tais a~ 

pectos, entretanto, não cabem ser incluídos neste trabalho monográfico, quer 'p~ 

la razio já assinalada de a parte de planos integrar fase de DO post:rior ao dia.§.. 

nóstico, quer pelas próprias características de ensaio desses esboços,produzidos 

em algumas hor.'.s de trabalho, com base em dados reais, porem incompletos • 

• o que me parece importante frisar ao final da descrição desse la 

boratório, que marcou tambem o ternino do trabalho de diagnóstico por u~a consul 

toria de DO, ê a constataçao da diferença exi3t~nte entre esse tipo de consulto-

ria e a consul~oria tradicional, diferença a que fiz referência no primeiro 

1 d f · 336 , 1· tu o esta mOflJgra ~a, mas que va.Le a penU. sa ientar novamente. 

Com efeito, todo o dÍ2.gnôstico não foi sonente um trabalho COi1Ju~ 

to da consulto:ia e d0 sist(':~r<-cliente. Foi tambeU! un trabalho contínuo C2 

pesquisa-ação, consubstanciada num processo d2 diagnose por aproximações sucessi 

vas, mediante () desenvolvomento de atividades idênticas com sisterr:as htli:~anos di

ferenciados, funcionalmente, e de atividades diferentes com sistemas diferentes. 

386 
Ver fls. 4-6 desta monografia. • 



. 163. 

Por outro lado, simultaneamente i tarefa de diagn6stico, os siste 

mas humànos foram ~xpostos a um processo educacional não apenas de caráter cogni 

tivo, mas' de vivenciamento de situações e experiências .tomadas de sua .realidade. 

O resultado imediato dessa exposição foi a aprendizagem de conhecimentos e habi-

lidades que proporcionaram aos sistemas (interno e intermediário) participarem 

do diagn6stico do problema em que e com que estavam envolvidos, naquele momento. 

O resultado mediato ou indireto foi, a meu ver, o início de um processo prepar~ 

t6rio dos sistemas para lidarem com a mudança planejada que tencionavam empreen

der, atraves da implantação do sistema de treinamento. Sob este aspecto vi con

íÍ:rmada, na prática, a afirmação que fiz sobre DO, quando o vi.sualizei como um 
381 processo de educação do sistema humano para lidar com a mudança . 

. 4. O diagn6s tico 

Considerando, por um lado, a definição operacional de diagn6stico 

f d f . f' 388 .. e etua a para e e1to desta monogra 1a e, por outro, os l1m1tes desse estudo 

d - . 1" . - . 389 ... e caso, que sao ~s propr10S 1m1tes do d1agnost1co, me c1ng1re1, nesta se-

ção, a tentar reunir num quadro integrado as observações mais significativas re 

gistradas ao longo dás atividades descritas e analisadas na parte imediatamente 

anterior, urna vez que as conclusões sobre o caso, ã luz das teorizações de DO, 

serão objeto do capítulo seguinte, último desta monografia. 

vao 

-
Como se verificará, essas observações incluem variáveis que. 

desde conceptualizaçao de treinamento ate qualificação profissional nesta 

denotando a amplitude do problema-objeto do diagnostico, que se revelou, na 

area, 

ver 

dade, como uma situação-problema existente em relação ao sistema de treinamento, 

considerado como "o conjunto de funcionários, orgãos e atividades envolvidos na 

f l.- . " 390 
un~ao tre1namento , sendo, p01S, sua ipplantação apenas um dos problemas 

dentro da situação. Olhando-se por outra f3ce do prisma, se poderia dizer que 

387 Ver fI. 3 des ta monografia, onde a autor a escreveu: liA reuni~o dessas carac
terísticas fundaino.nt[lis leva a visu~lizar-sE. DO sob dois âr:.gulos: COI:",O Ui:! enfo
que de adruinistração orientado p~ra a muda~~a e o desenvolviccnto das organiza
ções; e como um processo atraves do qual, o'sistema humano das organizações se 
'prepara para lidar com a mudança". 

388 Ver fi. 23, onde diagnós tico cs tá definj (io coco "fase inicial do processo de 
DO, constituido de U~3 s,'q~?n2i2 de atividJ~~s a scre~ dcscnvolvid~s ~cla ccn~~l 
toria, junto com o sistema-cliente, com o objetivo de clarificar o conhecimento 
do problema, através da identificação das variáveis responsáveis por sua oc~rrên 
cia, para posterior fixação de ação ou ações tendente ti a resolvê-lo tl

• -

389 . ,- - . 
Ver, nesta monograf1a, parte referente a Apresentaçao, onde esclarec1:"O con 

teúdo central desta monografia ~ o estudo de um caso de consultoria de DesenvoI 
vimento Org~mizacional ( .. ). Conqu,:mto o caso se limite a uma das fases de DO 
o diagnóstico - ••. " 

390 f f" - . 1 - 24 . C • de 1n1çao operac10na a fi. desta monograf1a. 
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a não implantação desse sistema era um sintoma dos vários problemas que estavam 

no bojo do referido sistema. 

Com efeito, ã época em que foi realizado, o diagnóstico eviden

ciou que nao existia um consenso mínimo sobre a orientação de treinamento entre 

os sistemas mais diretamente envolvidos na atividade. Assim, enquanto o sistema 

interno, isto é, a Superintendência, tentava imprimir ao treinamento uma orienta 

çao mais inovadora voltada, prioritariamente, paraprogram~ de trabalho das Se

cretarias, vários membr:às·· d"o sistema externo visualizavam treinamento numa con

cepçao mais tradicional, orientada para a proficiência individual como requisito 

para o progresso do funcionário dentro de um plano de cargos e salários preexi~ 

t.ente. 

Independente de qualquer valorização das orientações assinaladas 

o certo é que elas. configuravam uma divergência de percepções e de concepções que 

contribuía, de saída, para dificultar o esforço comum de implantação do sistema 

de treinamento. 

Numa prospecçao um pouco mais profunda, entendo que isto signifi

cava que o 6rgão Central (em especial, seu dirigente) pugnava por uma mudança 

de ·valores de treinamento na admilhstração pública estadual que não encontrava 

"ressonância nesta administração. 

Parece-me relevante assinalar que, apesar da autonomia legal dada 

ao sistema de treinamento mediante sua colocação em órgão próprio, especialmente 

cria40 para esse fim, a função continuou sendo percebida não como um instrÚmento 

de capacitação de recursos humanos para a realização de programas governamentais, 

mas, essencialmente, como uma função de Administração de Pessoal, dentro da con 

cençao a que me referi antes. , 

Os efeitos dessa dicotomia conceptual com relaç;o a treinamento 

tinham implic~ções ainda maiores para a implantação do respectivo sistema quauQo 

se atentava rnra sua org2nização cstrutural-tuncional que, ate certo ponto, esp~ 

lhav.J essa d', [lU cidade. 

Tamb;m por força de lei, a base formal do sistema era constituída 

por um órgao central, integrando a Secretar~i_a de Adr.tinistração, por projeçoes s~ 

dos pelos re~pectivos Secretários, deveriam ser os chefes das unidades setoriais 
. d 391 menC10na as. 

391 Para melhor da d' fI 7 9 d compreensao organlzaçao o slstema, ver s. - esta mono-
grafia. 
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Essa organizaçao talvez pudesse ter sido adequada ã orientação 

se pretendia dar ao sistema de treinamento, pois, como se pode notar, os org 

setoriais não estavam dentro da estrutura dos órgãos de pessoal. Por outro 1 

a prescrição legal de que os representantes na Comissão de Coordenação seriam 

dicados pelos Secretários sugeria uma subordinação mais imediata desses rep 

sentantes àquelas autoridades e, portanto, tambem das unidades de treinamento 

o que ocorreu na prática, entretanto, nao obedeceu a esse esqu 

que, sem duvida, nao evitaria as resistências e choques com o sistema de pess 

mas. era coerente com a concepçao de treinamento da Superint~ndência. 

Assim é que, cOm exceçao das unidades de treinamento já exist 

-tes em algumas Secretarias, nao foram criadas as demais, substituindo-se org 

por pessoas que enfeixavam em suas mãos as diferentes atribuições de treinamE 

nas respectivas Secretarias, e as representavam na Comissão de Coordenação. 

Ate certo ponto esta me pareceu uma solução inteligente, tende 

vista as dificuldades orçamentárias e de pessoal qualificado, por um lado, e 

outro, as próprias condições precárias de algumas Secretarias, em termos d~ 

1· f' 1" d 392 çursos de toda ordem para rea 1zarem suas 1na 1da es. 

Todavia, penso tambem que a medida) aparentemente adequada, nac 

tiu o efeito desejado, talvez porque tambem ela representava uma inovação cor 

ria a prática tradicional de vincular atribuições a estruturas organizacionaJ 

te definidas. 

Alem disso, as pessoas que passaram a tentar desempenhar as' 

buições dos órgãos não criados, não possuíam, de regra, (corno ficou claro ao 

go das atividades de consultoria) as qu.alificações técnicas indispensáveis 

• o papel de agentes de treinamento que 'lhes foi atribuído e não estavam 1m·c..! 

das do poder de que necessitavam para atuarerrl como representantes eficazes 

suas Secretarias na Comissão de Coordenação, porque, ao revés do que o textc 

gal sugeria (s~bordinação mais próxima ou direta aos Secretários), todos 

com urna Gnica exceção, estavam subordinados a diferentes autoridndes~prc~2J~, 

do, no entanto, a subordinação a diretores de administração e de pessoal. 

392 ~ 
Ver dados das cutrevistas coo os dirig~ntcs, as fls. 152-155 desta SJilO[. 
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o resultado disto tudo era que, na reãlidade, faltava ao sistema 

de treinamento bases estruturais para sua implantação e funcionarrp-nto como siste 

ma de fato e não apenas de direito. 

Àquela altura, o sistema estrutural-funcional de treinamento se 

confinava, a rigor, no. Órgão Central, de vez que os agentes de treinamento, como 

responsáveis setoriais, não tinham condições de realizar as tarefas de que esta 

varo incumbidos naquela qualidade. Ressalte-se, ainda, que, em sua maioria,esses 

agentes nao estavam desobrigados das tarefas de seus cargos ou funções efetivos, 

o que bem demonstra que não havia, nas Secretarias, de fato, nem estruturas org~ 

nicas nem funções de treinamento, salvo nas Secretarias onde a atividade já era 

desenvolvid~ antes da criação do sistema. Essas, porém, resistiam ã integração 

Ih ' d'f 393 ou e eram 1n 1 erentes. 

Quanto ã Comissão de Coordenação, entendo que era um õrgao ambí

guo desde sua criação, quando deveriam ter sido indicadas suas funções, pelo me 

nos as de caráter básico, o que não foi feito. A meu ver, esta arnbigllidade se 

acentuou com sua colocação dentro da estrutura organizacional da Superintendên

C1a, como õrgãa técnico,pois entendo que o papel da referida Comissão deveria 

ser, essencialmente, de apoio político das Secretarias ao sistema de treinamento. 

P.~ecc evidente também que esse apoio político - indispensável para a aceitação 

e o êxito do novel sistema de treinamento - deveria vir de pessoas com poder nas 

Secretarias, que representassem, realmente, os Secretários, não sendo de se esp~ 

rar isto da parte da maioria dos funcionários que, então, integravam a Comis 

sao, dos quais, alguns nao tinham o ap010 nem dos seus dirigentes imediatos; 

Como se vê, o sistema de treinamento dificilmente seria implanta

do sem algumas modific<1ções imediatas em sua organização estrutural-funcional,no 

sen~ido de tor~á-la mais adequada ã implementação de suas atividades, qualquer 

que fosse a orientação conceptual de treinamento. 

Obviamente, tar.1ben era preciso que o 6rgão Central de Treinamento 

reV1sse sua p0;ição conceptual junto com as El"cretarias, in~lusive a de Adrninis 

traça0, a fi~ Je fixar U~ deno~i~ador COr.1Ur.1 eQ relaçao ao Gssunto, capaz de ':7 2.
o 

rantir a ades20 e o apoio da burocracia estadual ao sistena, de maneira a dar 

conseqU~ncias ~~lidas as suas atividades. Nesse particul2r, talvez uma orienta 

çao mista tiV2jSe mais probabilidades de aceiLaç~o, tendo em vista a cultura ad-

393 Ver opinió"s colhid.:ls de diri;cntcs na nrUl0lra reU!1l2.0 de fcedb<:.::k de dado:; 
e nas entrevistas, às fls .124-127 e 152-155 {lesta monografia, respectrvamente . 

• 
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ministrativa estadual, o estagio da administração de pessoal (que nao atendia 

ainda às expectativas mínimas do funcionalismo) e a própria situação de algumas 

Secretarias, às quais faltavam recursos de toda natureza para realizar seus obj~ 
. 394 tl.Vos. 

Em resumo, o diagnóstico mostrou, com clareza, que o sistema de 

treinamento, mesmo dentro de uma orientaç~o mais consentânea com a cultura admi

nistrativa tradicional, requeria diversas modificações para ser implantado. Den 

tre essas modificações ressaltavam as relacionadas aos aspectos de estrutura,fu~ 

cionanento e capacitaçãotecnico-profissional, cujos problemas eram mal.S agudos 

• no tocante ao sist~ma intermediario (órgãos setoriais e Comissão de Coordenação), 

mas que existiam também'Ilo sistema interno (Órgão Central), em certa medida.
395 

Tambem ficou bastante claro que o sistema nao teria condições de 

êxito, se nao estivesse fortemente apoiado pela estrutura de poder das Secreta

rias e se nao se integrasse numa política de pessoal mais condizente COm os inte 

resses e as expectativas dos funcionarios. 

Por fim, O diagnóstico deixou patente que as condiçõoes culturais 

do sistema adminis'trativo estadual, naquele momento, nao ofereciam a menor poss~ 

bilidade de sucesso ã implantação do sIstema de treinamento por uma orientação 

,de DO, conforme 'fora solicitado pela organização-cliente ao procurar a consulto 

ria pela primeira vez. 

Sumario 

o capítulo contem a descrição pormenorizada do trabalho que foi 

realizado através de una consultoria de DO, visando estabelecer um diagnõsrico 

do proõlcma com que determinado Estado se estava defrontando p~ra implantar o 

respecti-vo SiStf.~.la de treinar::2nto. Esse diagnóstico cl'nstitui o j.:ema cPT'lral 

dCSt2 cC'nografi~',~ confome se esclareceu :13. sua apreSt'ntaçao. 

394 Ver op1n10PS colhidas nas entrevistas com os dirigentes, ~~ fls.152-155 des 
ta monografia. 

395 tI' -. - . Ten o em v1sta que a funçao do d1agnost1co nesta t:lonografia nao e a mf'.sma 
do contexto ori~inal - um relat6rio de consultoria - nia h~rorque se incluir, 
aqui, pl~r;nenore~; que só interessariam ã organizaçao-cliente. 
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Embora utilizando os dados originais colhidos no trabalho de con-

sultoria'e mantendo, como não poderia deixar de ser, as conclusões efetuadas na 

ocasião, a autora sistématizou os referidos dados.sob nova forma e lhes deu, um 

tratamento crítico-analítico ma~s condizente COm a tecnica de estudo de caso. 

Assim, à medida que foi descrevendo, analisando e interpretando as 

atividades que, na epoca de sua realização, conduziram ao diagnostico elaborado 

pela consultoria junto com a organização-cliente, a autora completou observações 

e efetuou outras, que lhe permitiram novas interpretações e conclusões adido 

nais. Essas novas observações ~ iqterpretações, sem alterarem o conte~do bisico 

do diagnostico, deram maior consistência ao caso, considerado sob o,prisma de um 

tipo de pesquisa que faz uso, concomitantemente, de varias técnicas de observa

ção, entre as quais ressalta a observação a posteriori. 

A estratégia de consultoria foi dirigida no sentido de propiciar 

à organização-cliente condições de participar, ativamente, da diagnose do probl~ 

, ma da implantação do sistema de treinamento e, ao meSmO tempb, desenvolver sua 

auto-capacidade para promover a referida implantação. Foi, portanto, predomina~ 

temente, uma estrategia de caráter educacional. 

A concretização da estratégia obedeceu a uma programaçao de ativi 

'dades de DO - seminirio, laboratorios,entrevistas e reuniões de feedback de da

dos - que, conquanto tenham sido objeto de um planejamento inicial, foram refor 

muladas ao longo do trabalho, no sentido de se ajustarem às necessidades que ~an 

sendo reveladas pela analise contínua dos dados colhidos e pela observaçãó da 

consultoria, num processo ní~ido de pesqu~sa-açao característico de DO. 

Te~do em vista, por um lado, a própria natureza de um diagnostico, 

qu~ e a de uma pesqu~sa de reconhecim~nto d~ uma dada situação - no caso, defini 

da, provisoriamente, como um problena de irrrlantação de um sistema de treina~e~

to - e, por outro, a caracterizaç::io da refe;~jda implant,J.~ão como uma forma de 

mudanç<l pl<lnejada (v(,1" o primeiro capítuloiesta monografia), as atividades s", 

concentrarU0 em três grupos, identificados corno possuindo maior influ~ncia e/cu 

respons~~~lidade n~ Esses gru?os O-r~~o cellt-~l ~~ uL- _ ... ~ ..... \,.,-

treinamento, uma co~issão de coordenação di! treinamento, constituída por repre

sentantes J~s difcrcnL0s Secretarias de Go~~rno,e os dirigentes dos orgias sete 

riais a ;;\!C'Cl'., nas o.lud ic1..."s Secrc~t2..rias, e~;' aV':Lil subordinadús aqueles repn~s0!'_t.:::-,.::::. 

tes; para efeitos operacionais, esses' tr~s grupos foram definidos como 

interno, sistema intermedi~rio e sistema e::tcrno, respectivamente. 

-- .. __ . -- ___ . ______ ~. __ _ 
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As atividades realizadas cOm os sistemas interno e intermediário 

- responsaveis irr.edi.atos pela implanta.ção e administração do treinamento - _o fo

ram, em sua quase totalidade, atraves de laboratórios suçessivos, todos voltados 

para o objetivo final de diagnose do problema, mas com objetivos específicos,de

finidos de acordo cbm sua função de me~os para se chegar àquele objetivo final. 

Desse modo, os dois sistemas foram, gradualmente fazendo o reconhecimento real 

da situação-problema, ao mesmO tempo que se auto-identificavam como grupos fun

cionais co-responsáveis pela solução do problema, se desenvolviam COmo equipes, 

experimentavam técnicas de resolução de problemas e treinavam algumas habilida

des de auto-capacitação preliminar para continuarem a desempenhar seu papel de 

responsáveis pelo sistema de treinamento, dentro ou não de uma orien-tação de DO. 

As reuniões de feedback de dados e as entrevistas, individuais,f~ 

ram realizadas com o sistema externo, objetivando detectar a posição dos seus 

componentes face ao problema, colher dados para o diagnóstico e, se possível, o~ 

ter seu àpoio para a implantação do sistema de treinamehto. ,Esses objetivos pa

reciam os mais indicados, tendo em vista a visível dependência da organ~zaçao

cliente (órgão central de treinamento) em relação a esse sistema, sobretud~ no 

tocante ao respaldo p~lítico das Secretarias de Governo. As atividades menciona 

das foram levadas a efeito, mas algumas a duras penas e de forma bastante dife

rente do que fora planejado. Mesmo assim, foram de suma importância COmo fatos 

observados para o diagnóstico. 

O diagnóstico, embora formalizado com base nas obser',ações,anali 

ses e interpretações da consultoria, foi, na verdade, um trabalho resultante da 

ação conjunta desta cornoS sistemas interno e intermediario, principalmente, o 

primeiro. Foi também um trabalho contínuo de pesquisa-açao, consubstanciada n~~ 

proiesso de diagnose por aproximações suceSdlvas. 

Em suas linhas gcra~s, o diag~5stico revelou a existência de fata 

res de várias naturezas que obstavam a inpl:1Tltação do sistema de treinamf;nt.:), 

ou seja, a solução do problema da organiz;_:ç~J-cliente. Esses fatores eram "'-Ci';:'::" 

sentados ?2l~ falt~ de recursos .Ç' • L1.DéinCe1.rOS para trein2r.1Cnto, orçê~li1en ~Zl"!:' i os 0 -· I,! 

de outras fontes; pela carência de recursos humanos qualificados em treinemcntc, 

tanto na área do órgão central CaDa nas Secrc·tarias, mas especialmente nestas;p.:=. 

la inadequ2ç;0 da estrutura or~~nizacioncl ~o sistema de treinamento; pela dis~~ 

ciação entre treinam2nto e as der;-.ais funçõt':' de adrúnis tração de pessoal, no L;-

tado; e, finalmente, pela ausência de um consenso f:1ínÍrr.o sobre a orientação co:, 

ceptual de treinamento na administração pGblica do Estado . 

• 



Evidentemente, esses fatores eram; em Si mesmos, outros 
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proble-

mas, para os quais foram sugeridas algumas alternativas de solução; mas, sem dú 

vida, um deles - ausência de consenso sobre a orientação conceptual do treina-

mento - avultava em importância, pelo desinteresse e pelas resistências que crl 

va em torno do sistema de treinamento. Na verdade, enquanto o órgão central de 

treinamento tentava imprimir a essa atividade uma orientação voltada,prioritari~ 

mente, para programas vinculados as metas das atividades das Secretarias, vários 

membros do sistema externo (e mesmo alguns do órgão central e da comissão de co 

ordenação) visualizavam treinamento numa concepção orientada para a proficiência 

individual, como condição para o progresso do funcionário dentro de um plano de 

cargos e salários. 

Nesse particular, sugeriu-se uma revisão, a nível de Secretarias, 

da orientação básica do sistema de treinamento, no sentido de estabelecer-se um 

consenso conceptual'mínimo, capaz de garantir o apoio da burocracia estadual ao 

sistema, lhe dando possibilidades de conseqllências válidas. Pareceu que uma ori 

entação-com maiores possibilidades de aceitação seria a que atendesse, ao mesmo 

tempo, às necessidades de qualificar pessoal para programas administrativo-goveE. 

namentais especificos e de promover a proficiência' funcional, visando à carreira. 

Isto porque, sendo' o treinamento um instrumento de mudança, mas sendo sua conce~ 

çro um reflexo do momento cultural, sua orientação não podia deixar de conside

rar três importantes fatos detectados ao longo do diagnóstico: a cultura da admi 

nistração pública estadual; o estágio, então vigente, da adminsitração de pes-

soaI do funcionalismo estadual, onde não eram atendidas, ainda, as expcctat~vas 

~ínimas dos funcionários, em termos de plano de cargos, salários, promoções, re

quisitos para chefia e outros aspectos da Administração de Pessoal; e, por fim, 

a própria situa~ão de algumas Secretarias, carecentes de recursos de toda ordem 

para(realizar saus objetivos. 

,~sses aspectos envolvem considerações de ordem teórica relativas 

a DO que nao c::.,em nos I imites des te capítulo. Serão tratados no capítulo se

guinte - de con!lusões. 
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QUARTO CAPITULO 

IV - CONCLUSÕES 

Ao fazer a apresentaçao desta monografia, mencionei alguns ob

jetivos que tencionava atingir, entre os quais dois que foram então definidos em 

termos de analisar criticamente o caso e extrair-lhe conclusões ã luz das teori

.. z~çQe,~ .. c1e~";P.O~_e. ,Qal5':aotr.0~i:~al',o: p:;9prio. DO; no: cawpo da teoria, administrativa. 

A rigor, os dois objetivos declarados emergiram da caracteri

zaçao do problema focal do diagnóstico - implantação de um sistema de treinamen

to - como um caso de mudança planejada, de- esta constituir parte ,da essência 

conceptual de DO e, por fim de DO ser tratado sob um enfoque administrativo, de 

forma explícita ou implícita, pelos estudiosos e consultores do assunto. 

As ·conclusões deste capítulo, embora tenham por base os dois 

objetivos mencionados e apresentem muito em comum' entre si, serao expostas sepa

radamente, isto é, conclusões sobre o caso e conclysões sobre DO. 

A separação impõe-se não só pela natureza dos dois tipos de 

conclusões - um referido a um caso específico de DO e outro referido a DO como 

uma área de conhecimento - como pela própria amplitude dos esquemas de referên

cias teóricas em que tais conclusões se apóiam. No tocante ao caso, as conclu

soes têm por base os pressupostos teóricos-valorativos de DO e sua metodologia, 

com o propósito fundamental de proporcionar esclarecimentos na área de consulto-
396 ria de DO; de certa forma, o caso e as conclusões sobre ele são uma espécie 

-. 397 . -de estudo exp10ratorlo. ° segundo tlpO de conclusoes, conquanto baseadas taro 
I 

bêm no esquema conceptual teórico de DO, nao se esgotam nesse esquema, porquanto 

se ligan ã análise ce DO frente ã teoria admi~istrativa. 

396 Utilizando o termo caso, a autora pretende deixar claro que as conclusões ex 
pendidas neste capitulo são produto de uma a~ã1ise dos fatos do diagnóstico a 
luz das teori~~ções de DO, não se confundindo com as conclusões do diagnóstico 
propriacente di. to. 

397 S 11' C J h d M u- d d P . d R 1 - S" e tlZ, ., a o a, • e outros, neto os e esqulsa as e açoes oClals, 
onde, ã pãg. 61, os autores assinalaw coco u~a das finalidades dos estudos ex
ploratórios "C ..... ] adquirir familiari~,;.de com um fenôn:eno, ou obter novos dis 
cernimentos sôbre ê1e. "E mais adiante" ã pãg. 77: '!tE importante lembrar que os 

- estudos exploratórios' induzem apenas a discernimentos ou .hipóteses; êles não as 
exan,inam nenl decon~tr&r.1". 



172. 

1. Conclusões sobre o caso ã luz de DO 

Não é demais repetir que o caso, objeto desta monografia, se 

cingiu ao diagnóstico sobre a implantação de um sistema de treinamento, diagnós

tico este elaborado através de consultoria de DO. 

Em conseqUência da natureza do trabalho de diagnose, muitas 

conclusões já foram feitas e constituem parte integrante do próprio caso, descri 

to, analisado e interpretado no capítulo anterior. 

Dentre essas conclusões, a mais relevante do ponto de vista de 

DO, foi, a meu ver, aquela que mostrou a dificuldade, senão impossibilidade, de 
'I - d . - l' 398 se cont1nuar, naque e momento, uma programaçao e DO com a organ1zaçao-c 1ente, 

dentro de uma margem razoavel de segurança quanto ao êxito da in~ciativa. 

E evidente que faço referência expressa ã organização-cliente, 

no caso a Superintendência de Treinamento, porque foi dela a iniciativa de soli

citar a formulação d~ um plano de DO para implantar o sistema de treinamento do 

Estado, solicitação redefinida, posteriormente, com a ajuda da consultoria, co~o 

elaboração de ~~ diagnóstico sobre a referida inplantação. 

Na realidade, entretanto, a contra-indicação se referia menos 

ã organização-cliente (sistema interno) do que ao sistema da administração públi 

ca estadual, de que ela era parte, juntamente com os outros dois sistemas(inter

mediario e externo). 

Com efeito, ao longo de todas as atividades realizadas com os 
.... , 'f '1' 399, d d' - , tres s1stemas que Juntos ormavam o s1stema-c 1ente, V1san o ao 1agnost1co 

da i~plantação do sistema dê treinamento, foram emergindo varios fatos que, 

ccordo co~ o ~0c21o de di2~::õstico suserido por Bennis,400 se caracterizaram 

de 

co 

mo indicadores contrarios ao prossegui~ento de um programa de DO, mesmo que este 

se restringisse ã organizaç~o-cliente, isto ~, ã Superintendência de Treina~ento. 

398 --Conforme se esclarece no texto, a solicitaçao inicial da organizaçao-cliente 
foi reforr.:ul,,",'a, .. :<::s continuo~ co:::.o uma possibilidade a ser pesquisada ao longo 
do diagnósticc" tanto assim que a n:etodologiil usada pela consultoria visou ta:::
bér.l a inici.:tr a pr2pal-.:"ç2o CCS r::t::L:~rcs dos s:;'ste:::.:ls ir.terno e interwcdi;irio co:::o 
possíveis agentes de mudança, caso um progran:a de DO fosse aconselh.avel.(Ver fl. 
20 desta monosrafia), 

399 Ver definição operacional de sistema-cliente, ,ã fI. 23 desta monografia. 

400 Ver síntese do ~od~10 2e Bennis, i fI. 99 desta monografia . 
• 
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Tomando como referencial o citado modelo, entendo que alguns 
-desses fatos sao bastante reveladores de que faltava ao sistema-cliente "sensibi 
401· -. lidade cultural" para estabelecer uma base de açao e comprometimento com os 

valores de DO. 

Embora as variãveis que configuram "sensibilidade cultural"(cor 
- _ ')" .. . - 402 -respondem as chamadas variaveis de pessoas sejam de d1f1c1l mensuraçao, mor-

mente, num trabalho preliminar de diagnóstico, sua observação atraves dos labo-
- . .. . d' -. 403 d . - d f db rator10S com os s1stemas 1nterno e 1nterDe 1ar10, e as reun10es e ee ack e 

das entrevistas como sistema externo,404 me levam a concluir que havia, senão 

d· -. 1 d d' - 'en,tre, os valores de D0405 e os valo .. +:~~:çg,ç.Q;Ç14" p~ q rp.enos. Ujlla,gr.an, ~, ' ~sta[tç,;J .. a.. .' 

res do sistema-cliente, manifestados em opiniões, atitudes, posições, enfim, ex

primidos no comportamento dos seus membros. 

Mesmo considerando que uma meta de DO - talvez a mais importan

te porque a mais abrangente e profunda é mudar os valores do sistema-cliente, so 
406 -

bretudo aqueles relacionados com o subsistema humano, parece fora de qualquer 

401 . Dl' . O . . 1 . . Benn1s, esenvo V1mento rgan1zaC10na : sua natureza, or1gens e perspect1vas. 
Em pottugês, a expressa0 foi traduzida coco "suscetibilidade cultural", a qual 
entretanto, ·a autora julga inadequada e por isso substituiu por "sensibilidade 
cu1tural".Cf. pãg. 53 da obra citada onde o autor diz que entende sensibilidade 
cu1tural'como "o gra"...l de conflito de valôres entre os va1ôres do desenvolvimento 
organizacional e os valôres do sistema-cliente em têrmos de: autenticidade de fe 
nômenos interpessoais; limites de variação, profundidade e intensidade dos con
flitos e maneiras de solução dos conflitos; conceitos de contrô1e e de autorida
de; a interdependência das par~:es; e'o r~lacionamento entre o agente de mudança 
e o sistema-cliente". ' 

402 . - .. d - -.. ..! Segundo Benn1S, nao obstante a d1f1culda e de mensuraçao, e 1nd1spensave1 um 
esforço neste sentido, ainda na fase de diagn6stico, para se introduzir um pro
grama de DO numa organização. Ver obra citada do autor, pãgs. 53-54. 

403 f d - . . -. 1 d d 1 . C • os da os dos laboratorlos de dlagnost1co grupa e e esenvo V1mento de 
. equipe, de fls. 129-144 desta monografia, principalmente os constantes das fls. 
130, 131, 133, 13~, 13~, 139, 140 e 1~2. 

404 Cf. os dados das reuniões e das entrevistal;, is fls. l2~-12Z; 151-155;157-153 
desta monografia. 

405Cf • valores de DO, segundo Beckhard, Burke e Bennis, às fls. 58, 59 e 62 des
ta conografia, respectiva~ente. 

406Cf • Schein, Consultoria de Procedimentos: seu papel no Desenvolvimento Orga
nizacional, pãg. 132-134. 
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dúvida que as ações tendentes ã consecução da mudança requerem a preexistência 

I o o I ., o d o o d d 407 - I de uma cu tura organlzaclona com um mlnlmo e receptlv~ a e nao so aos va o-

res de DO, mas as suas premissas, a seus pressupostos teóricos, a suas metas e 

a sua metodologia de ação. 

4' o -Entendo que este mlnlmO de receptividade cultural nao chega a 

ser algo palpavel, mas é uma inferência feita a partir de uma série de sintomas 

que se somam e se reforçam, através de uma observação cuidadosa que opera de vã-
o o - o b d b - dO d o d o o 408 rlas manelras, porem, eXlge so retu o a o s~rvaçao lreta a Vl a organlzaclonal. 

Quando afirmo, pois, que .faltava ao sistema-cliente "sensibili

dade cultural" para empreender, naque1e'momento, uma mudança planejada do tipo 

de DO, ê porque minhas observações me convenceram de que a administração pública 

estadual - sisterr~ mais abrangente onde se inseria o sistema-cliente carecia 

desse mínimo de receptividade em termos de abertura, participação no poder, uti

lização positiva do conflito, oportunidade de crescimento e auto-realização dos 

indivíduos e outros valores semelhantes. 

Igualmente, quando estendo esta afirmação à organização-cliente 

(Superintendência de Treinamento) é porque ela era parte do mesmo contexto cultu 

ral e~' não obstante apresentar alguma receptividade a tais valores, estava jungi 

da aos va'ores dominantes no sistema administrativo estadual. 

Aliado a este fato, havia outro talvez ainda mais importante: 

carência de poder da Superintendência dentro da estrutura do referido sistema. 

Esta carência, tão comum aos órgãos de administração de meios, inclusive os de 

caráter educacional, como os de treinamento, era visível e foi comprovada pela 

impossibilidade que a Superintendência teve de implantar um sistema de treina-

mento, orientado para programas governamentaü,' orientação que não era valoriza-

d I 1 d o dO. o d 1 409 a pe a cu tura o slstema a ffilnlstratlvo est~ ua • 

407.. - .. .' -A autora parece vallda, aqul, uma analogla com o que ocorre em relaçao aos va 
lores da burocracia €~ contextos sociais onde a racionalidade administrativo-eco 
n~~ica n~o ~ u~ valor caracterrstico da respe~tiva cultura. Ness~s casos, 011 os 
valores burocráticos não são assi~ilados pelo siste=.a ou o são apenas apare:lte
mente, gerando o que Fred Riggs denominou de formalismo, nos seus estudos ainda 
não superados sobre ecologia da administração. Tais estudos podem ser apre':ia
dos principalcente atraves da seguinte obra do autor: A Ecologia da Adrninistra
çao Pública, Rio, Fundação Getúlio Vargas, 19t4. 

408 Cf. Schein, obra citada, pãg. 143. 

409 Cf. o diagnóstico, às fls. 163 a 167 desta monografia. 



Coerente com o que foi constatado, se a Superintendência se en

'gajasse num programa propriamente dito de DO, provavelmente colheria benefícios 

para seu funcionruwento interno e talvez para seu relacionamento externo, o que, 
- - 410 - - -afinal, e tambem uma meta da consultoria de DO; mas tambem e provave1 que do 

programa não resultasse quálquer impacto na mudança de orientação de treinamento 

e na implantação do respectivo sistema, enquanto a Superintendência nao tivesse 

poder para influenciar outras áreas, no sentido de cr~ar valores e desenvolver 

atitudes mais propícias e receptivas à mudança, ou esses valores e atitudes nao 

emergissem no sistema administrativo por outras vias. 

Outro fator que pode indiretamente ser incluído na categoria 

'''sensH>:i:lidade' cúlttir,Ü u 'é, 'a meu ver, a' política de pessoal da administração p~ 

blica. 

Com efeito, estando DO respaldado nos pressupostos teóricos-va

lorativos das ciências comportamentais e sendo, antes de tudo, uma tentativa de 

aplicação desses pressupostos, penso ser pouco realístico tentar fazer DO em um 

sistema organizacional cuja política de pessoal ainda não considera suposiçoes 

básicas relacionadas com o indivíduo na organização; a menos que se retire de DO 

aquilo que tem de mais autêntico em suas origens - as concepçoes dos comportame~ 

talistas a respeito das pessoas nas organizaçoes. 

-Ness:: r::.rticu1ar, ficou muito claro atraves dos depoimentos pe~ 

soais dos membros do sistema externo, dos dados recolhidos nos laboratórios e de 

informações de outras fontes, que a política de pessoal da administração pública 

estadual não atendia ~in~a siquer àquelas expectativas gerada~ pelas necessidades 

b-' d' d' ~d 411 d ' -, d . - d as~cas e ~n ~v~ uo ou, toman o outro esquema teor~co e mot~vaçao, como o e 

Herzberg,412não atendia ainda aos mais fundamentais dos chamados Ufatores higiê

nicos", como salários, por exemplo. 

410. . ,- 6 . 11' • -
Benn~s, obra c~tada. A pago 3 o autor du: D~ferenten:ente das prof~ssces I:".a!..s 

~~tig&s, nas qu;is a convergência das atenç~es é para a doença ou para a deli~ 
qUência ou paca o pecado, o desenvolvimento organizacional é um desempenho pr~ 
fissional que envolve u:::a posição nor:::ativa, isto é, U:7l pro~rama que se ccr,c'::-.
tra na saGde e na melhora e não siEPlesmente na cura. (o grifo i meu). 

4l1Refiro-me ao esquema motivacional de Maslow, principalmente is necessidsdes 
fisiológicas cuja satisfação é obtida, de regra, através do dinheiro. 
412 '1' d f' . ., . ~ - . f - d . Estou ut~ ~z<:r.·O os re erenc~alS lnsat~sr2;ao e sat~s açao o esquema t::ot~ :a-
cional de Herzberg. Segundo o autor, a insatisfação tem origem na ausência de 
urea política positiva er;: relação ao que deno::'.ina de "fatores higiênicos" . (sal~
rios, condições de trabalho, normas de adt::inistração, estilos de sup~rvisão etcJ; 
os fatores realmente motivacionais derivam da tarefa, quando esta enseja envol,i 
r;:ento, ~aior respocsabiliclacle, autonoreia, inovnçio, criatividade etc. Aindi se= 
sun~o Herzbcrg, só os fatores cotivaciocais possib{litnrn satisfação; os "fatores 
higiênicos", quando atendidos, evitam tão-somente instltisfação. 
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Esta observação e valida para o pessoal da Superintendência de 

treinamento e e tambem uma das razões que, no meu entender, contra-indicavam seu 

engajamento em um progra~a mais ambicioso de DO, naquela oportunidade. 

Pessoalmente não acredito na eficacia de DO em organizações que 

não chegaram a um estado razoável de profilaxia ou, em outras palavras, não con

seguiram ainda resolver seus problemas menores em termos da criação de condições 

mínimas para evitar a insatisfação generalizada dos seus membros. Com isto nao 

estou nem ignorando nem subestimando a motivação gerada no tipo e nas caracterls 

ticas da tarefa, mas sem dúvida, estou esposando opinião no sentido de seroimpr~ 

. 'vivel· qUf:;'as, ot:ganizaçõas,.e.mtsua,maioda" se. preocupem com problemas de satisf~ 

ção do indivíduo ou de sua auto-realização (metas de DO), quando ainda não cuid~ 

ram de evitar sua insatisfação ou atender as suas necessidades basicas, não im

portando quais as causas dessa omissão. 

Pelo lado dos membros da organização, penso tambem ser pouco pr~ 

vavel, salvo em circunstâncias excepcionais, que se eles ainda não eneontraram 

na organização formas de atender: as suas necessidades bá.sicas (Maslow) e de~evi

tar a insatisfação (Herzberg), venham a sentir aquelas motivações superiores que 

parecem contribuir para a integração indivíduo-organização (McGregor). 

Continuando este trabalho de conclusões sobre o caso ã luz das 
o 413 teorizações de DO e tomando por base, ainda, o modelo do diagnóstico de Bennls, 

diria que tambem faltava ao sistema-cliente outro fator indispensável ao êxito 

de um programa de desenvolvimento organizacional: o envolvimento de pessoas-cha-

ve. 

Quando da realização do diagnostico, uma das preocupações da eon 
- -sultoria foi tentar o envolvimento e o apoio do sistema externo nao so para a 

efetivação do referido diagnostico como para a implementação da mudança, isto é, 
a implantação do sistema de treinamento estadual. O sistema externo - conve~ re 

lembrar - era ~nstituído pelos superiores imediatos dos necbros da Ccmissão ce 

Coordenação. 

f que, já na ocasião, a consultoria sentira que para qualluer, 

trabalho de DO que fosse re~lizado, visando ã implantação do sistema de treina

mento, inclusive o diagnostico, o sistema-cliente não poderia ser limitado ã Su

perintendência (sister::a interno) e ã Co~issão de Coordenação (sistema interr;-ol..diâ 

rio); teria de incluir tacbem aquelas pessoas que, dentro da area de treina~ento 

nas Secretarias e em conseqUência da sua posição de autoridade hierárquica nes-

413 - - 17'"' Ver nota de rodape n9 400, a fl. ~ desta monografia. 
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~ '- ~ ses orgaos, presumivelmente pOSSU1am poder para facilitar ou dificultar a impla~ 

taçao. 

Desde os primeiros contatos com o sistema externo ficou consta

tada sua falta de envolvimento e de apoio, através dos dados colhidos pela con

sultoria, sobre os quais não faz sentido tornar a falar, uma vez que foram ana-
, ~ ,414 

11sados no capltulo anter1or. 

Nesta fase do trabalho, a retomada desse fato - falta de envol

. vimento e de apoio de pessoas-chave - é importante na medida em que propicia al 

.. .&,+r.:w.s cQn~lusõ,e.ss9br:e ~a,S,P9s,s~h;i1i,~9-des de ~p~icªc;ão de DO, com êxito, ao sis

tema-cliente e às organizações em geral. 

Segundo Bennis, as atitudes das pessoas-chave em relação a DO e 

o apoio que lhe dêem é uma garantia para o pom sucesso de um programa nessa área. 

Textualmente diz o autor: "Pode ser desastroso se as pessoas mais afetadas nao 
415 estiverem envolvidas, informadas ou meSmo advertidas, quanto ao programa." 

Entendo que o problema do envolvimento das pessoas-chave teru re

lação direta com o problema de quem tem poder para apoiar a aplicação de DO numa 

organização, o que conduz a um ponto bastante controvertido na literatura de DO, 
-qual seja onde deve co~eçar u~ programa dessa natureza. Em outras palavras, por 

qual nível da estrutura hierárquica se deve dar início a um programa de DO. 

Com referência a essa indagação, isto é, em que ponto da hierar

quia deve ser iniciado um programa de,DO, Bennis não manifesta uma posição orto-

doxa, como, por exemplo, Argyris e Beckhard, defensores do ponto de vista de que 

DO deve começar do topo hierárquico da organização. 4l6Nesse particul~r, parece 

que o referido autor, tanto aceita que se inicie DO a partir da cúpula, como de 
.. , h' -, 'b' 417 n1velS lerarqulcos malS alXos. 

.. 
co~ o sistc~a externo, as fls. 124-121, 151-155 

e l57-l~8 desta Ii:onografia. 

415 : b 'd - 54 Bennls, o r'3. c1ta a, pago '. 

416 f 'b' - 57 8 ' C . Bennls, o ra cltada, pago -5, no tocante a Argyrls; Cf. Beckhard, Da-
s i<'.':C 1 ":':::'::'. t o ~~,,~ ~".i.:: :';: i. (',,'" 1: es tr.::> té (> i:, s e r ("de 1 os, pag. 11. 

417 Ib , d - 58' d' ".- h- I' h d ' - , , 1 em, pago ,once o autor 1Z: ~ao a uma ln a e orlentaçao mUlto Slm-
pIes para ser aplicada, quando surge a necessidade de se fazerem estas escolhas 
(refere-se ~ escolha do ponto de entrada e dos ~iste~as que deverão ser envolvi
dos), a não ser Ur:l conhecir::ento e um diagnóstico íntimos do sistema-c1iente ~ ••• j, 
e uma consideração do modelo de mudança uti1izadQ~ 
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Daí me parece que a expressão pessoas-chave, como usada por Bennis, 

indica aquelas pessoas que, no sistema-cliente exposto a um programa de DO, detêm 

poder formal (autoridade), as quais necessariamente, nao integram a cupula hie

rárquica, porquanto o autor .admite que DO comece por outros níveis abaixo do topo. 

Admitindo-se, por Vla interpretativa, que para Bennis pessoas-cha-
418 ve corresponde a pessoas em posiçoes de poder, no caso estudado essas pessoas 

seriam os dirigentes que compunham o sistema definido como externo, o dirigente 

da Superintendência com os chefes que lhe eram subordinados e os membros da Co

missao de Coordenação, como representantes das Secretarias. 

, ~d~;iJH(í~stantú,o,drl':i:ger:tttt.c' os 'che.fes da Superintendência e os mem

bros da Comissão de Coordenação serem também pessoas-chave, não as incluí quando 

afirmei, alguns itens atrás, que faltava ao sistema-cliente o envolvimento das 

pessoas-chave, porque, relativamente àquelas' pessoas, já se admitir.a que, no caso 

concreto, seu envolvimento, embora necessário, não seria suficiente para garantir 

o êxito mesmo de uma mudança comum, como a implantação do sistema de treinamento, 

quanto mais de um programa de DO. 

No meu entender, a conclusão importante nessa questao, no caso es

~C~~rl~ C a constatacao de que as Dcssoas-chave cUJ'o envolvimento e apoio eram ne ~ ~~~w, ~ ~ _ _ 

cessãrios não eram, ao que tudo indica, os dirigentes do nível considerado, mas 

os próprios Secretários de Governo. 

Realmente, ao longo das atividades desenvolvidas com os referidos 

dirigentes, foi ficando cada vez mais claro que a falta de envolvimento e o de

sisteresse demonstrados por eles pareciam decorrer de vários fatores, como a nao 

vinculação do treinamento a uma política de pessoal e ã ausência dessa própria 

política; mas, parece fora de duvida que um dos fatores relevantes para explicar 

a atitude dos dirigentes era a'própria auto-percepção da falta de poder real para 

418 
Outra ~nterprEt&ç~O poderia conduzir a se considerar co=o pessoas-chave toclas 

as pessocs afet2G=~ pela cud2~ça, incepe~dente Ce estar2D o~ não em posicões de 
pocc~. Nuito escora uc dos press~~ostos da n~o resistência ã mudança seja a par
ticii=..:ç=o na mcsr:-1 das pEOSS02.S por ela afetacas, seria abso1utar..cnt~ esdrúx~lo con 
S ;.J~,·~,.. tO·l~c: "" '''C' c-"'sc~C' c~···, ",c('so ... c:-,...ll~\·e Por c·'tro '~.Jo todos os -o·l e1cs-...... \.. ,_. u(::. ... c....., .. ·,:", .L,L,.) (,.~.) \.. : ...... ' '\.- ..... , ... 1..' • ...:. ~ _"-:.\.....,. L. I..,;. 

de DO., l::~Síi:O o de Schcin, orient.:ldo funda:::.entalr.1l:nte para os processos interpcs-
~ ... .; • .:lo .'" ,,........,. • ... :: r, ., • -"'\ .-. -1 .-.: . t r'"' ... ~ 1 ,...J ; - ~ ,. ''"1- t '-l r- J:"1 ,.~ r.... . ""'::'1 - t· t ::o.:.S e :,rU,.",lS, " .• '.~ •. C1C,,,.,_c_ •• _<..\"S cOs u~"~ic~" ,"" \..<.s o~5<.lnl<.",ç.Ocs, por· an o, 
através da es trutura formal de poder. Ver, entre outros. Schein. obra ci t~!C.ê,·} 
p~g. 132-13'+; Bcckhilrd, obra citad':1 • pâ~. 17; F,ld~e e ;:outon, ,\ fstruturé'.c:2o de 
uma ~!:~rcsa Din~::;ica através do Desenvolvir.'2nto Orr:anizacíonal ào_ tiDO Grid, pa.gs. 
j eu.. 

• 
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decidir sobre tais assuntos e, por via indireta, sobre assuntos relacionados à im 

1 - d' d' 419 p antaçao o slstema e trelnamento. 

Essa conclusão e uma resposta a indagações que formulei para mlm 

rr.esma, ainda no início da consultoria, e que formalizei ao explicitar o problema 
'd f' , 420 obJeto a monogra la nos segulntes termos. 

"ate que ponto seria válido desenvolver um programa de DO res

trito ao órgão central de treinamento, quando o sistema (de 

treinamento) abrange toda a organização administrativa esta

dual?" 

.. '~eQnsidQ~anrloa~nat1:lrez:a"dc ati'lidade-meio do treinamento e a 

posição hierarquica do respectivo órgão central(uma Superin

tendência dentro da Secretaria de Administração), que possibi 

lidades teria esse órgão de expandir suas atividades 

de uma orientação de DO?" 

dentro 

Sob uma perspectiva teorizante, a conclusão parece confirmar a 0-

piniao daqueles es~udiosos e consultores de que DO deve co~eçar pelo topo ~ do 

sistema, consideraro este como um todo dotado de relativa autonomia para decidir 
- , ,- 421 soure suas prüprlas metas e orlentaçocs. 

419 - ,- , I' d d' , Ver dados referentes as reunloes e entrevlstas rea lza as com esses lrlgen-
tes, às fls. 124-127, 151-155 e 157-158, principalmente a dificuldade classifica 
da sob o núr::ero 1 pela é'.utora, na tabela constante da fI. 153 e a irtterpreté'ç20 
corres ponGen te, à n. 1 S 4. r;o te-se que tcwbel,!· os s is temas interno e interneGi á
rio conc1uiran que o principal problema dcfro::tcdo para inplantar o sistema de 
treinan:e.nto era a falta de apoio real dos Sec:.:etarios (ver dados referentes aos 
i' ;", ~ , ;-. r ,'c :.: ;:: .,. i O :;; .: ~ t-: " "\ 1 l' ~ ~ -. .... -. • t" -. ~ ... 1 '""' ....... ., ~ -;; S 1--= 1 " l' .' -1)- 1 .: ('J co ... '"" ...... O ........... r"'- ~ f l' ~) .. _ .... ___ ..... ___ c.c r .... ;:,\.}_ ...... ~L.V c.. ..... ;:J Uu .. CI..o.~f..,.O.~, ""' ..... .1.. ...... "r-r ............ .::1'- ......... " ...... ·o-Ci. C. • 

I,""f"\ 

-';-~ Ci. fi 13 cesta r~:cnograiiC!. 

421Cf • Beckhard,obra citad~, quando explicandJ sua definição de DO, diz a F~;,ll: 
"['[;, c3fôrço de Ccsêl1volvÍTI.ento orgDuizacional está relácicn2:do a UI:'.a r:-,oC:ifíc.ç~() 
total da organizEçãc, como por exer.lplo, ur"a m:-ldificação da cultura ou dos s:!.ste
cas ~e rc=u~craç~o ou da estr~t~gia acicinistr~tiva glebal. fode haver eSic:~~S 
,---<. ...."t..,~.-~~ ...... ~ ~~ r ....... -'l· ............ ::"C --s ot~-i_~r~"":' __ .. ~1 :J ~pr !'" •• o?l'fl·C .... ("\. e-.~~-.. :J_cc'~> (~:...:..:. .:-:--:1'"12:: c:-:: ~ ..... ~ t' ........ ..; \. .. (..;. o b-~~ ... _~~ f 1 •• (.~ __ .... -> __ ..... ___ ....... _ .... 

uma oq;anização total e relativarr.ente autônoI:'.c.. Isto não se refere necess na
~=~~c a ~=~ (=~rcsJ. co~o ~~ tedo ou a todo uc ~cv~r~o, =as se refere a u= s ~:s
ma que é relativar.:ente livre para determinar seus próprios planos e futuro den
tro de licitações muito gerais do ambiente". (O grifo é do original). 
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Vê-se, pois, que a determinação das pessoas-chave está estreita

mente relacionada ã delimitação do sistema-cliente em suas fronteiras e interde
... . 422 

pendenc~as. 

Ora, no caso do sistema-cliente focalizado, em decorrência mesmo 

da natureza das atividades de treinamento, suas fronteiras invadiam os sistemas 

organizacionais representados pelas Secretarias, havendo, portanto, uma grande 

interdependência entre aquele e esses sistemas. 

Assim, ficou evidenciado que, embora nao pertencendo, a rigor, ao 

sistema de treinamento, as pessoas-chave decisivas para sua implantação eram os 

Secretários de Governo, o~quai~ tedÇlmde,participar de sua administração atra

vés dos representantes das respectivas Secretarias na Comissão de Coordenação e 

através das atividades dos órgãos setoriais de treinamento. 

Essa conclusão confirma afirmativa de Beckhard no sentido de que 

DO é "administrado do alto", querendo dizer com isto ser indispensável a partici. 

pação da alta administração num esforço de DO, em terreos de "comproQetimento em 

relação aos objetivos de programa" e do apoio ã metodologia utilizada no px:ogra-
423 

ma para censecução de suas metas. (o grifo é do original) 

Convem frisar, por fim, que esta conclusão nao é válida apenas p~ 

ra DO, mas parece aplicável a qualquer tipo de mudança, o que ficou constatado. na 

mudança representada pela implantação do sistema de treinamento. 

- ~ , Outra conclusao relevante q~e extra~ do caso diz respeito a meto-

dologia usada no diagnóstico, a qual, me parece, se revelou bastante eficaz, se! 

vindo, ao mesmo tempo, para captar problemas, necessid~des e exigências de natu

reza comportamental e de natureza tecnico-estrutural relacionados com a implan

tação do sistellia de treinamento do Estado. 

42Lf ".- -; . '~~ - -,,_-~ ~r' .. d bl -- d ..l_1 '-L. • D ... n" .... s, ODr~-i. clta .... c., t-'-'c' J .... J-" c •. Ge e aUl..er trata e pro. C '-.0:. S e Í-L:_'-

~itação interna do sistema-cliente, apresenta~do conclusões que, no meu enten
der, são valiosas para selher entendicento desse aspecto de case. Diz e autor: 
" G •••• .j , a i~tercependência das partes dentre de sistema-cliente deve ser cui 
cédesar.:ente examinada, de mede que mudanças er;, algumas partes de sistema nae 
dêem contra-explesãe ou não. criem repercussões negativas imprevistas em algu~a 
outra parte do sister.la-clientc". 

Cf. Beckhard, obra citada, pág. 11. 
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Contribuições de Bennis, Schein e'de Lawrence e Lorsch foram inte-

gradas pela consultoria em um modelo proprio que, enfatizando deliberadamente a 
. b -. 424 - -. - -metodologla de la oratorlo, nao so proporclonou a elaboraçao do diagnostico 

. l' 425 . . - 1" . com o slstem-c lente, como permltlu a consu torla rea1lzar essa dlagnose me-

diante uma atuação inicial sobre as "variaveis de pessoas", 426 de acordo, por

tanto, com dois pressupostos basicos de consultoria de DO. 

Os resultados obtidos com a utilização do modelo evidenciaram a e-

xistência de problemas de relacionamento dentro e entre as partes do sistema-

cliente, fizeram emergir divergências de percepções e de concepções sobre trei-

.... nament.Q, . rQQ& tra:tam . inadeçl'.:l~ções ·.da ,,-organização· cs.trutura1-f uncional do s is tema 

de treinamento, indicaram carências de recursos, ressaltaram as condições cultu

rais do sistema-cliente e do sistema administrativo estadual, colocaram em rele

vo atitudes manifestas e latentes de resistência ã mudança (representada pela i~ 

plantação do sistema de treinamento) e, finalmente, o que parece mais importante, 

ajudaram a Superintendência de Treinamento - organização que solicitara a consul 

toria - a equacionar, de forma mais realística, seu problema, suas necessidades 

e suas possibilidades de levar avante a implantação do sistema de treinamento es 

tadual. Paralelamente, o modelo metodologico usado auxiliou a Superintendência 

a ver a irreal idade de pensar numa atuação orientada por DO, naquele momento. 

Observações pessoais me levam a concluir que foi exatamente porque 

a consultoria concentrou sua estratégia inicial de ação sobre as "variaveis de 

pessoas", dentro de uma linha em que se prOCUTOU combinar elementos da consulto

ria de processo com elementos de analise grupo-a-grupo e organização-affibiente,que 

se pôde levar o sistema-cliente a ver com clareza, junto com a consultoria, todas 

as dificuldades que se opunham ã implantação do sistema de treinamento, e a evo

luir pata uma decisão de refor~~lar o referido sistema no sentido de torna-lo m@S 

congruente com a :ealidade da cultura da administração p~blica estadual. 

424rer raZOES que levara~ a consultoria ã referida opç~o,ã fl.20 desta monografia. 
425 Para a_~utora, ê do trabalho conjunto entre consultoria e cliente que deriva 
a concepçao de DO COEO uma estrategia de educaç~o, concepç~o que pode ser obser
vada principalEente em: Bennis, obra citada, pags. 14, 51, 54, 59 e 62; Schein, 
obra citada, pags. 3, 6-9, 134, 143 e 145; French, ~ende11 L. e Bell Jr., Cecil 
H., 07~2nizati0n rcveJ0n~ent, bc~:~ioral sciencc interventicns for organization 
imprõV~:::ent, ~e~" :Jersey, Prentice-Hall,Inc.,1973,pags.4l-42,57-58 e 95-96. 

426 . b' - 2 Bennls, o ra cltada, pago 1 • 
soas", a consultoria de processo 
Schein, obra citada, pago 14). 

Embora sem usar a denominaç~o "variaveis qe pes 
t3~bem trabalha sobre essas variáveis (ver 

• 
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Tal conclusão ve10 reforçar também o que afirmei no primeiro capí

tulo desta monografia, quando tentei estabelecer algumas diferenças basicas en

tre a consultoria de DO e a consultoria tradicional: 

"Na consultoria de DO, o sistema humano das organizações --e 

considerado fundamental; por isso suas intervenções, embora 

se utilizem de procedimentos preponderantemente psico-sociais, 

atingem não só as variaveis humanas ~ ••••• J, mas atingem 

também o sistema técnico (ou estrutural-funcional), porquanto 

os problemas ligados às variaveis estruturais, funcionais e 

tecnologicas jamais deixam de ser revelados numa consultoria 

de DO, a menos que o consultor não saiba ou não queira detec-

t -- 1 ,,427 a- os. 

Sintetizando as conclusões sobre o caso à luz das teorizações de 

DO, podem ser feitas as seguintes afirmações: 

a) .0 sistema-cliente não possuía "sensibilidade cultural~' pa

ra adotar um programa de DO,. com probabilidade de êxito, 

naquele reo~ento; . 
b) as pessoas-chave, identificadas ~ priori pela 'consultoria 

como sistema externo, não se envolveram no trabalho de 

diagnostico da ireplantação do sistema de treinamento, sen

do de esperar que agissem do mesmo modo diante de um pro

grama de DO, pelo menos naquela oportunidade; 

c) essas pessoas, por razões diversas, mas entre as quais uma 

parecia comum - falta de poder real para decidir - tambem 

não davam um apoio real ã implantação do sistema de trei-

namento; 

d) a implantação do sisterea de treinamento, mesreo dentro de 

orientação mais adequada ã cultura do sistema administrati 

vo estadual, precisava do envolvimento e do apoio dos Se

cretarios de Governo, que eram as verdadeiras pessoas-cha-

ve, para o caso; 

427Cf • fI. 4 desta monografia. 
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-e) a metodologia de consulto'ria utilizada proporcionou a Sup!: 

rintendência de Treinamento equacionar seu problema com 

mais nitidez e de forma mais realística, mediante uma toma 

da de consciência dQ que urgia ser feito para implantar o 

sistema de treinamento; e 

f) a metodologia de DO parece eficaz e superior ã metodologia 

de consultoria tradicional para fins de diagnostico de mu

danças administrativas do tipo focalizado pelo caso. 

Ao final destas conclusões, considero oportuno manifestar opinião 

. ,~c,i,.da de, reflexqesque, fiz, acerc;l da. pr.oposta inicial da organização-cliente, 

que, em essência, pretendia fazer DO atraves do sistema de treinamento. 

A meu ver, não há qualquer garantia de que um sistema de treinamen 

to, mesmo calcado numa orientação de DO, possa conduzir uma organização a adotar 

uma filosofia de DO, porque esta é uma decisão que depende dos valores dominan-

d d d . - 428 1 . .. d d I tes nos centros e po er a organlzaçao . e envo ve mUlto mals o que esenvo-

ver seu sistema humano. 

2. Conclusões sobre DO 

o tItulo dado a esta parte pode conduzir o leitor a uma expectati

va enganosa. Para evitá-lo devo esclarecer que, sem dúvida, ao final deste lon 

go trabalho formulei algumas conclusões sobre DO, as quais, entretanto, nem pre

tendem ser definitivas nem únicas. Melhor talvez seria denominá-las de conclu

sões-tentativas sobre DO, porque, a bem da verdade, muitas dessas conclusões são 

antes indagações que, espero, possam ser retomadas para estudo e pesquisa por 

outra~ pessoas interessadas pela área. 

Vârias dessas conclusões fi-las no decorrer do segundo capitulo, 

enquanto procedia ã revisão crítico-analÍtica da literatura de DO; por uma neces 

sid~de de siste~:atização al;u~~s serão Gpresen~adas nova~ente aqui. Ou~ras con

clusões nascera~ de reflexões posteriores e ~obente agora serão apresentadas. 

Talvez a maneira mais adequada de começar esta tentativa de ali- . 

nhar as referic~s conclusões seja mediante a ~olocação de uma pergunta: o que e 

DO? 

428 
Geral~ente os centros de poder estao localizados nos sistemas de atividades-

fim e dada a tendência de considerar as atividades-=e~o como menos importantes, 
principalmente na adminis tração pública, só excepcio'nalmente tais atividades e, 
portanto, trçin8mcl'.to, estarÍ2m colocadas nun,a posição de decidir sobre filoso
fia de ad=inistr3ç~o. . . 

• 
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, -Tomando como base duas supos~çoes constantes em todos os autores-

consultores de DO - a necessidade de as organizações mudarem por serem sistemas 

abertos em interação com um ambiente em mUdança,42ge a necessidade de útilizar 

'h d' d d d .. 1 430 d 0-o s~stema umano como me ~a or a mu ança organ~zac~ona - enten o que D e, 

intrinsecamente, uma maneira de operacionalizar essas duas suposições, atraves 

de um processo planejado de mudança. 

Com efeito, não obstante as desseme1hanças que podem ser observa-

das entre os diferentes autores, a ponto de ensejar a formação nítida de duas 
. 431 

tendências em DO - ·uma orientada para os fenômenos e processos interpessoais 

~. grupais, e a o!ltraconsiderando tais fenômenos, mas buscando atingir outros 

componentes da dimensão tecnico-estrutura1-funciona1 da organização - as duas su 

posições mencionadas perduram atraves da trajetória de DO, desde suas raízes nos 
, 432 ( b' d ' 1 - , estudos sobre mudança planeJada' conce ~ a como um mov~mento amp o, nao restr~ 

to às organizações) ate os escritos atuais. 

Sob este aspecto, isto e, como uma maneira de operacionalizar a ffi~ 

dança planejada das organizações, para atender às demandas do ambiente externo 

em mutaçao e utiliza.T1do c~mo mediador basico o sistema humano, DO se afigura co-

429 
Ver, no segundo capítulo desta monografia, às fls. 34-40, parte onde a auto

ra analisa e discute as premiss~s de DO. 

430ver , no segundo capítulo desta monografia, às fls. 4a-~O, parte onde a autora 
analisa e discute os pressupostos científicos e as categorias basicas de DO.Ver, 
sobretudo, afirmações, transcrições e conc1usõec;' de fls .40-41, '42--44, 5.0-.s.J. 

431 
Ver, no segundo capítulo desta monografia, às fls. 90-g2, outros pormenores 

~f"'I~··r··" O""I~ t-:'r".~l- ..... ;-:c; - ...... 1""1' 1· ....... --~:0 ...... c:~ ~T'""''!'~ d';..l,",!c: r"' 11.., ~ d'd --_.<_ c.::> <;; •. ~e._CA.<.<. _ ..• _<~, c: ..... ' __ "" ver C,- ... .-_een .. \.:<-_ ... c Eor, a r.'.e 1. a que a 2'.' 

tora analisa os modelos, às fls. 92-1:6. 

432 
Ver, no scglmdo capítulo, as analises e conclusões da autora acerca de mudé'a

ça planejada como precursora mais prõxina de DO, especialmente as de fls. ~~-
48 e 60-:61. 
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, I' -, d d d b ,433 d ' mo uma tentat~va de ap ~caçao ~ntegra a e uas su teor~as a teorla de org~ 
, b' d' , , 1434 b' d ' n~zaçao - a su teorla o slstema pS~Co-socla e a su teor~a e slstemas. 

Visto assim, DO nao chega a ser um novo conh~cimento teórico, mas 

sim um campo de aplicação de teorias e generalizações teóricas já incorporadas 

ã teoria de organização e, por conseqUência, ã teoria administrativa •. Isso po

de permitir que DO funcione como uma forma de confirmar ou infirmar hipóteses 

b ' '1' - 435 'b ' su Jacentes nessas teorlas e genera lzaçoes e, portanto, contrl Ulr para am-

pliar o conhecimento das organizações, tanto a nível teórico quanto a nível de 

aplicação do referido conhecimento. Afinal, e desta transação contínua e ne

cessaria entre concepção e realidade que a ciência retira sua própria razão de 

existir, como uma forma específica de conhecer do homem. 

Como uma tentativa de aplicar pressupostos e generalizações da 

subteoria psico-socia1, DO assume tambem uma feição de instrumento conceptua1 

e metodológico de mudança planejada, que se exprime num tipo de consultoria ca

racterizada pela utilização de metodos e tecnicas baseados na experiência e di

rigidos para os grupos e indivíduos da organizaçao. 

Esta característica metodológica de DO emana, a meu ver, da 
~ 

pro-

pria suposição que considera o sistemà humano como~ meio de mudança organiza

cional, ,T or excelência, aparecendo tambem como uma constante nos diversos auto

res-consultores, embora com diferenças de extensão e intensão, explicáveis pe-

1 ~, "d ,- d 1 d" 436 as proprlas pecul~arlda es de or~entaçao os a u 1005 autores. 

433~stou denominando de subteorias aqueles conjuntos de pressupostos científi
cos e generalizações teóricas que apresentam um certo grau de coerência 'em suas 
inter-relações, podendo ser tomadas como fontAs de hipóteses. Podem correspon
der ao que Beatriz M. de Souza Wahrlich.denoM~na de enfoque e de teoria. Cf. da 
autora citaca Ur.-.a Análise das Teorias de Orga'.1Ízação, 3a. edição, págs. 83-10q 

107-118 e 123':'145. 

434~ s:~tc:ri~ Ç~2 estcu c~e~:~do de psico-social corresponde aos press~postos 
te6ricos-valorativos sintetizacios e trazidos }ara a teoria da organizaçao p=i~ 
cipalr::2r.te pelos cor::portar.',entalis tas. Prefir0, entretanto, denomin~-l-a ass.:.::~ 
porque a ela se incorpora0 tambem generalizações isoladas da Psicologia Social 
e da Sociologia de Grupos. Ver fls. 42-44 desta conografia. 

435CL fI. SO desta r.oncgrafia, onde a autor:l analisando e discutindo o proble
ma de teoria em ciência social, conclui "parecer mais adequado no campo das ciêG 
cias soci~is e, port2nto, d&s ciências do co~portacento especificacente,àefi~:ir
teoria pelo seu objetivo de orieGtar a pesquisa e=pfrica, a fie de celhor 2~
plicar e predizer os fenôcenos sociais, sem contudo pressupor a existência pr~ 
via de 1.!r.1 sisteea integrado de relações causais [ ••• ~ " 

436ver fls. 83-84 desta rnon?~rafia. 
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Penso que é a partir da combinação dessa metodologia. enfatizando 

a experiência. com a atuação ~obre os grupos e indivíduos,considerados os me-

d ' . . 1 437 -. ladores de mudança organlzaclona, que DO assume uma funçao educatlva, tam-

bem implícita ou explícita nos diferentes autores-consultores, porém realçada, 

especialmente, naqueles de tendência para os fenômenos e processos pessoais,i~ 
, . 438 terpessoals e grupals. 

Ate aqui tentei formular conclusões inferidas a partir do que me 

pareceu existir de comum entre os autores de DO que analisei e consultei, inde

pendente de ênfases e orientações peculiares. 

são conclusões que me levam a conceber DO como uma maneira de rea 

lizar mudanças organizacionais deliberada2ente planejadas, utilizando como me

diador básico o sistema humano da organização, atraves de uma metodologia de 

ação que inclui uma orientação educacional, apoiada em processos de aprendizagem 

que enfatizam a experiência. 

Nessa altura, penso ser indispensavelassinalar que grande parte 

das críticas feitas a DO são devidas à concentração de suas atuaçoes sobre o 

sistema hun:ano e ã tônica metodológica na experiência, enquanto essa tônica ten 

de a f~zer a~pla, quando não exclusiva, utilização dos metodos e tecnicas de 
-. 439 laboratorl"l. 

A meu ver, esses dois aspectos estao inextrincavelmente ligados 

entre 51 e aos pressupostos teoricos-valorativos das ciências comportamentais, 

constituindo a marca distintiva de DO, na medida em que este e uma tentativa de 

aplicaç~o das generalizações dessas ciências no contexto organizacional com o 

fim deliberado de promover mudança. Não reconhecer sua necessidade ou não acei 

tá-los implica em negar às ciências cOr.1portatlen~ais a oportunidade do teste el!:

pírico de suas teorizações. 

437Ver fls. 73-74 e Z6-19 desta monografia. 

438 - . Ver anallse dos todelos de DO, sobretudo os de 
fts.92-99 desta mcnografia. Ver também definição 
estratégia educacional, transcrita à fI. 37. 

439 

Schein, Walton e Bennis, 
de DO, de Bennis, como 

-;::s 

u!:".a 

Das críticas a DO, que incidem sobre os aspectos mencionados, uma das reais 
candentes ê a de Duncan, Daniel ~1., "A Syster::s View of DO", in Organization;-l 
DF~.:i:::ics, (\ew Yor~, ;";:';';'CO:" vol. 2, n9 3, \,:int:;r, 1974, pago 15-29':" 
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Entendo ser preciso não confundir a necessidade de considerar-se o 

sistema psico-social da organização - logo, as variáveis humanas - com uma ten

dência de reduzir a organizaçao a esse sistema, sob pena de incidir-se no mesmo 

engano daqueles que tendem a reduzir o fenômeno organizacional a seus 

ditos formais. 

aspectos 

No caso de DO, aquela tendência parece ser estimula~a por duas Clr 

cunstâncias, pelo menos: uma, a ênfase inegável no sistema humano, compreensí

vel, mas que não pode assegurar o desenvolvimento da organização total, como fre 

U
. 440 . - .. q entemente aflrmam os autores-consultores, aflrmaçao que pode lnduzlr os 

mais incautos a reduzirem o complexo conceito de organização a um dos seus com

ponentes, necessário, porem não único. 

A outra circunstância se me afigura uma decorrência da própria de-
. 1 . 441 .': 1 1 . d" . d nOID1naçao desenvo Vlmento organlzacl0na, ta vez pretenslosa, mas, sem UVl a, 

• . . -. h d . - 442 lnadequada, enquanto DO llmltar sua atuaçao ao slstema umano as organlzaçoes. 

Assim, concordo com as críticas que mencionei, na medida em que se 

conceptue e se utilize Dq como ~ maneira de promover mudança planejada na dtga

nizaçã~ total; discordo das referidas críticas, na medida em que se conceptue e 

se utilize DO como uma maneira válida de aplicação ~as ciências do comportamento 

no sentido de contribuir para promover mudança planejada na organização. 

440Essa tendência nao ê exclusiva dos autores-consultores de DO, podendo ser ob
servada nos criadores ou seguid?res ortodoxos de sistemas científicos, filosófi
cos, .religiosos, etc., que, de regra, tentam. explicar tudo ou quase tudo através 
desses sistemas. Essa tendência, explicável cientificamente, não raro ê respon
sável por lacunas e inadequações em nosso esforço de obter objetividade. 

44lE d d . - . d f" d 1 . d nten o que, a mesma IDanelra que nao se po~e e lnlr o esenvo Vlmento e 
uma sociedade, comunidade ou grupo apenas pelo desenvolvimento de SeuS subsiste
",2S isolaGé.:::er:te, té.:-:-.b2:7. não se pode definir o desenvolvÍI:lento de UI:la or~aniza
ç~o apenas pelo desenvolvÍ!!:ento de um dos seus subsister:::as, mesmo quando e:.te e 
u~ sujsiste=a decisivo pa~a isto, co=o ê o caso do subsiste=a hu=ano. Dar,a .. e~ 
ver, a incoerência original de DO, quando f&la de desenvo1vi=ento da organizacão 
total e concentra sua atuação no sistema hur:::ano, orientando-o apenas pelas su;o
sições teóricos-valorativas das ciências coopo,·tamentais. 

442 - . -., Ver conclusoes da autora relaclonadas ao assunto, as fls. ;.)/; e 88 desta mono-
grafia. Cf. ta:;:bêrr: Strauss, George, "0rgan izaLÍona1 Develop:1ent: credits and 
debits", in Organizational Dynanics, New York, AHACON, voI. 1, n9 3 ,t\inter, 1973, 
pâg. 11. 

• 
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Esta conclusão reafirma 

supostos , "'f' d 443 Clent1 1COS e DO,. ~ qual 

posição que manifestei ao analisar os pres

tentei expressar nas seguintes palavras: 

"Com efeito, sendo a organização, em sua origem, uma 1nvençao 

social aceita como forma válida de atender a necessidades so

ciais,89logo , uma invençao para atingir objetivos decorrentes 

destas necessidades, ela ê, essencial e necessariamente, uma 

categoria teórica cuja compreensão e explicação implica a com

preensão de várias dimensões - cultural, econômica, política, 

administrativa e psicologica, mas que não pode ser reduzida a 

nenhuma delas, nem explicada por qualquer uma isoladamente." 

;Emoutras'palavras, entendo que as intervenções isoladas no sistema 

humano baseadas apenas nas ciências do comportamento não podem promover a mudan

ça da organização, considerada em sua totalidade de fenômeno social complexo. Po 

rem. da mesma forma, entendo que as intervenções isoladas nos outros sistemas nao 

podem fazê-lo. 

Esta conclusão me leva a outra bastante diferente daquelas efetua

das pela maioria das pessoas, quando sugerem que DO descubra caminhos para atuar 

sobre outras di~ensôes da organização que não somente a humana, o que, aliás, eu 

f , d . 444 mesma 1Z ao tratar a metodologla de DO. 

Isto porque, refletindo agora a um nível de conclusões gerais, vejo 

que, no momento em que DO passe a atuar sobre outros sistemas da organização, 

aos quais não se aplica sua fundame~t~ção teorica, ele perderá sua característi

ca de. tentativa de operacionalizar os pressupostos e generalizações integrantes 

dessa fundamentação, que decorre da dimensão psico-social interna da organização. 

Visto por essa perspectiva, o problema nao seria de DO incluir .no 

seu campo de açao os outros sistemas organizaci(Jnais, mas de buscar a integração 

de atu~ção sobre o sisteca h~ca~o com a atuação sobre outros sistemas, tarefa 

qce, sc~ d~vida, so pode ser rcaliza2a por cc trabalho cooperativo de especial i! 

tas nos diferentes sistemas, 

443 
Cf. fI 41 desta conografia. 

444 
Ver fI. S4 desta monografia. 
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O d DO 'd 1 d ~, ~ 'd 1 ,44~ utro aspecto e que tem S1 o a vo e cr1t1cas e a 1 eo og1a, àe 

~ue se reveste, conseqUência inexorável tambem dos pressupostos teóricos-valo

rativos em que se assenta. 

Entendo que tais 'críticas têm de ser consideradas sob dois ângulos 

que estao relacionados, mas não se confundem: um é aquele ao qual acabei de me 

referir; o outro prende-se às ideologias particulares dos diferentes autores-con 

sultores e consultores de DO. 

Sem qualquer intenção de subestimar a importância do segundo tipo 

de crítica, isto e, às ideologias particulares dos autores e consultores de DO~46 
as quais não constituem característica exclusiva da consultoria de DO, mas exis 

447 tem nas consultorais de qualquer natureza, me arriscaria a afirmar que, na 

verdade, tais críticas parecem mais dirigidas ã ideologia de DO, expressa não só 
'. 

nos pressupostos da Teoria Y, mas nos valores manifestados por alguns autores-

consultores que colocam o homem ~~ valorização corno uma das metas mais impo~ 

tantes de DO. 448 

445 ... - . 
O terco esta enpregado aqu1 com a mesma acepçao explicitada pela autora na no 

ta de'rodape n9 63, à fI. 33 desta monografia. 

446Cf ... , , I ., ec,tre outros cr1t1cos, Duncan, Dan1e M., 
diz: "C:"'Ja consultor ou agente de mudança advoga 
última palavra". 

artigo citado, pãg. 15, onde 
sua própria ideologia como a 

447Evidentemente, a partir de uma.ideologia ou conjunto amplo de valores e nor
mas éticas que, no caso de DO 1imanam das suposições dos comportamentalistas, ca 
da auto~-consultor ou simplesmente consultor organiza seu próprio sistema ideo~ 
lógico, o qual é, naturalmente influenciado e definido pelo seu sistema total de 
valores e não apenas justaposto a este. Ora, este mecanismo de conceptualiza
ção que orienta a ação dos indivíduos opera em.qualquer cacpo de atividade - na 
medicina, como na e~genharia, na educa~ão como na administração. A única dife
rença ; sue podem nao ser percebidos tao facilmente nessas e outras atividades 
cc~:~ c Sé.~ ;:.::- ;::C, r;'..:~ 2.1c,-: c.e ser una tentati"a de ciência social aplicada, 1n
clui entre suas rr.etas a mudança de valores. 

44" ~Cf. valores postula~os por Beckhard, Burke e Bennis, transcritos às fls.58-5~ 
e 61- '.~~ cesta ;;co:10sr2i:ü,. Eennis chcóa rr.csn:::: ,a utilizar a dencr:::it.ação, "valores 
hULnnIsticcs e decocr~ticos" referindo-se aos valores subjacentes em DO (fls. 
63-,"). Est~ ?osiç~o ~e Bennis, que parece s=r ou ter sido co~partilhada coe 
outros estudiosos norte-~2cricanos, está lib~~a ao conceito de ética de~ocr~ti-· 
ca. "o€':- :c~':'e o i',:;su:,to r:ctz, Dc.r..iel e Geor[opoulos, Basil S., "0rganizations 
in a Changing World in The Journal of Applied Behavioral Science,vol 7, n9 3, 
1971, ?~;s. 342-370. 
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De fato, para m1m e nessa ideologia humanística e democrática de DO 

que reside seu grande problema, porque ela se mostra prenhe de contradições quan 

d f d . d 1 . d d .. 1 '. 1 449 . - -o acea a com a 1 eo ogla o fiun o organlzaclona -e~presar1a , contrad1çoes 

que parecem dar razão a Myrdal quando diz: "Uma premissa de valor não deve ser 

escolhida arbitrariamente (ao acaso); deve ser adequada e significativa em rela

ção à sociedade na qual vivemos.,,450 

A meu ver, não e por acaso que existe uma variação bastante 

vel na interpretação dessa ideologia entre os autores-consultores de DO, 

4' senS1-

os 

quais poderiam ser colocados numa escala, em função da maneira como parecem en

·catar'o'prolHema., a qual se reflete muito claramente nos seus modelos. 

Assim, vê-se um Bennis que, não obstante revelar preocupação conl ou 
- -. 451 -tras dimensoes organizacionais que nao apenas a humana, nao consegue deixar de 

permanecer fiel ao valor democracia como um imperativo moral justificador de DO~52 
fidelidade que o autor exprime em vários momentos do seu livro de DO, mas que p~ 

de ser melhor sentida no seguinte trecho, correspondente a uma das indaga~ões 

que ele diz fazer quando inicia uma consultoria: 

449 

450 

451 

"Em segundo lugar, estão as pessoas se comportando e se rela

cionando umas com as outras de tal maneira que o clima organi

zacional se aproxima das condições de uma sociedade humana,jus-

d -. ?453 ( . f" ) ta e emocratlca. o gr1_o e meu 

Ver analise e comentarios da autora, às fls. 64-66· desta monografia. 

Cf. fls. 54-57 desta ~0no6râ:ia. 

Ver fl.32/31iesta monografia. 

452Ver fls. 91-93 desta monografia. 

453 . . ' --9 Benuls, oora cltada, pago ) • 

• 
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Tambem em outro trecho, Bennis coloca de forma muito nítida e - por 

'que nao dizê-lo? - cristã, sua preocupação com os valores humanísticos 

cÍiz: 

quando 

"Os profissionais do desenvolvimento organizacional confiam ex 

clusivamente em duas fontes de influência: verdade e amor. De 

algum modo prevalece a esperança de que o homem e razoável, ra 

cional e cauteloso e que dados validos, aliados a um ambiente 

de confiança (e de amor) realizarão a mudança desejada.,,454 

Ou vêem.-se Lawrence e Lorsch que, sem preocupação expressa com va

lores" e . metas de DO, desenvolvem. um. modelo conceptu.al vol tado especialmente para 

problemas da dimensão estrutural-funcional da organização, considerada em suas 

interdependências internas e externas, mas muito pouco preocupado com os proble

mas do sistema humano, em ter~os de soluções e de sua vinculação aos pressupos

tos teóricos-valorativos das ciências do comportamento. 

Sera que Bennis e a dupla Lawrence e Lorsch estao falando do mesmo 

DO, como movimento tendente a desen~olver as organizações atraves da operaciona

lizaçã~ dos pressupqstos teóricos-valorativos das ciências comportamentais? Ou 

sera que o movimento nascente terminara como uma mera sofisticação para empres

tar um toql1.e de originalidade às necessidades de realizações novas dos adminis

tradores e aos produtos de consultoria postos a sua disposição para esse fim? 

454. - --Ib~dem, pago 89. EntendQ que Bennis, por suas concepçoes e preocupaçoes am-
plas, ê antes de tudo u~ fil~sofo de DO, cujas ideias podem nem secpre estar cla 
ras e das quais se pode discordar, mas que são -~err.pre fontes para reflexões. 
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