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RESUMO 
 

 
 
 
 
 
 
O Estado contemporâneo se defronta com novas demandas e ofertas por parte da 

sociedade, envolvida em crises e contradições que suscitam a busca de novas alternativas de 
gestão, seja porque o modelo de Estado social está se encaminhando para um novo 
paradigma, seja porque está atravessando momentos críticos de governabilidade, esgotamento 
fiscal e disfunções burocráticas. Em qualquer caso, o Estado está se transformando, e rápido, 
alinhando-se ao ambiente complexo e turbulento da gestão contemporânea, no qual operam 
atores que, geralmente, influenciam a forma como o trabalho é prestado, portanto, interferem 
no modelo estrutural dos órgãos públicos.  

O presente trabalho de pesquisa visa analisar a Secretaria de Administração e Gestão 
do Estado do Amazonas (SEAD), abrangendo suas dimensões contextuais, verificando se a 
prática organizacional está congruente com sua estrutura. 

O auxílio da literatura tentará esclarecer perguntas importantes para a evolução deste 
trabalho, como por exemplo: Qual a estrutura da SEAD e que práticas são observadas? Tais 
questionamentos chaves darão base para responder à questão central: A prática organizacional 
da Secretaria de Estado de Administração e Gestão do Amazonas está congruente com sua 
estrutura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

 

 

 

 

 
The contemporany state is confronted with new offers and demands from society, 

involved in crisis and contradictions that  bring forth the search for new management 
alternatives; either because The Social state model is marching towards a new paradigm; or 
because it is going through  tough, critical moments of management, fiscal exhaustion or 
bureaucratic disfunctions. Whichever case, the state is under transformation, and fast, aligning 
itself to a complex and turbulent environment of modern management, where players who act, 
in general, influencing the way labor is done, therefore, interfering in the structural model of 
public government agencies. 

The present research work aims at analysing the Management and Administration 
State Government Agency  of Amazon (SEAD), covering its contextual dimensions, verifying 
whether organizational practices are compliant with its structure. 

The literature aid will try to clarify important questions for the evolution of this 
present work, such as: wich is SEAD`s structure and which practices are observed? Such key- 
questions will provide the foundation for the answer to the main question which is: Is the 
Management and Administration State Government Agency of Amazon (SEAD) 
organizational practice compliant with its structure?  
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INTRODUÇÃO 
 

O tema desenvolvido nesta dissertação aborda as características da estrutura 

organizacional e as práticas desenvolvidas dentro da Secretaria de Administração e Gestão do 

Estado do Amazonas (SEAD), vislumbrando mudanças e aspectos do comportamento 

humano que estão intimamente relacionados com a estrutura da organização. 

Uma análise do passado histórico nos possibilita entender as estruturas 

organizacionais presente na administração pública que foram concebidas para dar conta de um 

contexto inserido em um ambiente estável e de pouca flexibilidade, bem como vislumbrar 

novas tendências, onde o principal componente é a incerteza ambiental, que se traduz em 

ambiente dinâmico, escasso e complexo. 

A presente dissertação discorre sobre a problemática relacionada à discussão sobre o 

crescente declínio da estrutura organizacional departamentalizada, hierárquica, essência da 

burocracia. Percebe-se que esta é uma forte tendência, à medida que o advento da 

globalização e a mudança contínua do ambiente externo, não aceitam mais organizações 

mecanicistas, rígidas e geradas pelo excesso de burocracia. Faz-se necessário ainda, o 

entendimento daquilo que é denominado “estrutura organizacional” a fim de que se possa a 

partir dessa definição buscar embasamento do objeto de estudo, de modo a situá-lo na 

evolução do pensamento administrativo. 

Nesse momento histórico pelo qual a sociedade está passando, onde o foco das 

discussões é as interações entre a sociedade, as organizações, o meio ambiente e as pessoas, a 

estrutura organizacional é um importante componente desse cenário como agente catalisador 

de mudanças capaz de assegurar a sobrevivência da organização em um ambiente altamente 

instável. A evolução dos modos de administração mostra que as bases conceituais foram 

criadas a partir de um ambiente externo estável, onde a constância e a regularidade eram 

elementos presentes. A SEAD, no decorrer do tempo, passou por várias reformas, com 

adequação de sua estrutura a importantes mudanças, função de novos projetos e 

procedimentos que exigiu à adaptação a novas tecnologias, sempre na busca de realinhar a 

organização às necessidades do Governo do Estado, dos servidores e da sociedade. 

Esta pesquisa, pretende analisar a Secretaria de Administração e Gestão do Estado do 

Amazonas, verificando se, após importantes mudanças, várias reformas e várias adaptações 

tecnológicas o quanto ela é burocrática ou orgânica e por conseguinte analisar se a estrutura 

está congruente ou incongruente com a prática organizacional. 



O primeiro capítulo da pesquisa é composto da introdução que expõe com 

objetividade sobre o assunto objeto de pesquisa, compõe também a descrição da estrutura da 

dissertação, a discussão do tema e do problema. 

No segundo capítulo a fundamentação teórica aborda de forma sintética, um resgate 

histórico dos principais aspectos do mundo organizacional. Num segundo momento, define-se 

“organização” e “teoria da organização” para dar encalço sobre os assuntos administração na 

sociedade moderna, paradigma da organização moderna versus pós-moderna, tipologia 

organizacional, organização burocrática e mecanicista, organização orgânica e adhocracia e 

um breve relato sobre os valores e missão da organização. Ainda no segundo capítulo, aborda-

se sobre as práticas organizacionais, demonstrando exemplo de um modelo de desempenho 

caracterizado pelos objetivos e a centralização de poder no nível estratégico, qualificação e o 

grau de identificação com as atividades dos grupos tático e operacional. Contemplará a 

categoria analítica do modelo que fará relatos sobre centralização e descentralização do poder, 

objetivos da eficiência político-administrativas, objetivos político-patrimonialistas, 

qualificação e identificação com as atividades. A estrutura organizacional, sua definição, 

subsistemas de autoridade, atividades e comunicação, estrutura formal e informal, hierarquia, 

distribuição de autoridade e responsabilidade, amplitude e controle, estratégia e tecnologia 

também foram fonte de pesquisa. Por fim, o capítulo aprecia os temas metafóricos de Morgan 

sobre as organizações e faz um breve relato sobre as metáforas da máquina, organismos, 

cérebros, cultura, sistemas políticos, prisões psíquicas, fluxo e transformação e instrumentos 

de dominação. 

O terceiro capítulo caracteriza o resultado da pesquisa de campo em que a realidade 

pesquisada é contextualizada, demonstrando a Secretaria de Administração e Gestão do 

Estado do Amazonas e sua história, dimensões contextuais, missão, finalidades, competências 

e estrutura.  

O quarto capítulo apresenta considerações finais acerca deste trabalho, bem como 

algumas recomendações para trabalhos futuros. 

Finaliza-se listando as referências bibliográficas que deram sustentação ao mesmo. 

Sendo assim, torna-se importante enfatizar sobre a sociedade e as transformações 

tecnológicas sucessivas que ela tem presenciado e que influenciam os modos de produção, os 

sistemas sócio econômicos e as relações culturais. Essas transformações impulsionam 

mudanças que envolvem as organizações e o ambiente, tornando o universo organizacional 

complexo e, muitas vezes, paradoxal. Os administradores devem estar preparados para a 

tomada de decisão em um ambiente organizacional dinâmico. Nesse contexto, o ponto de 



vista “fixo” não é permitido. Na maioria das organizações, a visão sistêmica e dinâmica deve 

prevalecer. “Todos nós pudemos testemunhar as rápidas mudanças ocorridas nas fronteiras e 

identidades dos países. Estamos numa era em que as mudanças, em ritmo acelerado, integram 

o cotidiano, de quase todos os setores da vida das pessoas” (GALBRAITH;LAWER, 1995).  

Neste contexto, as organizações vivem a dualidade da necessidade de organizar 

mudanças que a torne mais flexível e adaptativa, a fim de sobreviver numa situação de crise e 

é quando referencio neste estudo, a Secretaria de Administração e Gestão do Estado do 

Amazonas, sendo esta uma instituição criada por Lei e que realiza atividades de administração 

e gestão no Estado do Amazonas e a sua atuação afeta direta ou indiretamente, a efetividade 

no serviço público. 

Inúmeras reformas fazem parte de sua história organizacional, com adequação de sua 

estrutura a importantes mudanças, função de novos projetos e  procedimentos que exigiu 

adaptação às novas tecnologias, sempre na busca de realinhar a organização as necessidades 

do Governo do Estado, dos servidores e da sociedade. Possui importância inconteste, pois 

compete ainda a SEAD a formulação, promoção, coordenação, implementação, 

acompanhamento e avaliação das políticas de gestão de pessoas, contemplando o sistema de 

carreiras, remuneração, recrutamento, seleção, capacitação, reciclagem continuada, direitos e 

deveres do servidor, histórico funcional dos servidores públicos, evolução quantitativa e 

qualitativa da força de trabalho e auditoria da Folha de Pagamento do Estado, visando a 

melhoria dos serviços prestados aos cidadãos.  

Essas considerações conduzem à construção da pergunta que orienta o 

desenvolvimento dessa dissertação: 

A prática organizacional da Secretaria de Administração e Gestão do Estado do 

Amazonas está congruente com sua estrutura? 

O foco desse trabalho procura analisar os contextos em que o poder é exercido, onde 

as decisões são tomadas e onde são executadas as atividades, configurando a estrutura 

organizacional como sendo um dos mais visíveis retratos organizacionais, sendo capaz de 

evidenciar a saúde e a direção estratégica da SEAD.  

 

 

 

 

 

 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Neste capítulo serão apresentados os estudos já realizados sobre o tema e o problema 

em questão. O objetivo do capítulo é contextualizar o assunto para fundamentar o objeto de 

pesquisa sintetizando sobre os principais aspectos do mundo organizacional, conceituando 

organização e teoria da organização fazendo uma abordagem sobre os assuntos administração 

na sociedade moderna, paradigma da organização moderna versus pós-moderna, tipologia 

organizacional, organização burocrática e mecanicista, organização orgânica e adhocracia e 

um breve relato sobre os valores e missão da organização. Aborda-se sobre as práticas 

organizacionais, demonstrando exemplo de um modelo de desempenho caracterizado pelos 

objetivos e a centralização de poder no nível estratégico, qualificação e o grau de 

identificação com as atividades dos grupos tático e operacional. Contemplará a categoria 

analítica do modelo que fará relatos sobre centralização e descentralização do poder, objetivos 

da eficiência político-administrativas, objetivos político-patrimonialistas, qualificação e 

identificação com as atividades. A estrutura organizacional, sua definição, subsistemas de 

autoridade, atividades e comunicação, estrutura formal e informal, hierarquia, distribuição de 

autoridade e responsabilidade, amplitude e controle, estratégia e tecnologia também foram 

fonte de pesquisa. Por fim, o capítulo aprecia os temas metafóricos de Morgan sobre as 

organizações e faz um breve relato sobre as metáforas da máquina, organismos, cérebros, 

cultura, sistemas políticos, prisões psíquicas, fluxo e transformação e instrumentos de 

dominação. 

 

2.1 SÍNTESE DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DO MUNDO ORGANIZACIONAL 
 

No início do século XX, Henry Ford1 Revolucionou o mundo com a nova visão sobre 

a produção em massa e as linhas de montagem. Controle e autocracia mesclados a uma 

aspereza especial era a nova filosofia de Ford nas oficinas de sua fábrica.  

Os empregados daquela época eram obrigados a conviver com padrões de segurança 

estarrecedores, acidentes fatais e corriqueiros em seus ambientes de trabalho. Surgem então o 

sindicalismo e o radicalismo para amenizar através de acordos. De acordo com Beynon 

(1995) Ford acordou com seus empregados em repartir lucros, com o aumento de salário de 

2,30 dólares por dia para 5,00 dólares, que ficou conhecido como o “Dia de Cinco Dólares”. 

                                                 
1  FORD, Henry foi o grande fabricante de automóveis norte- americano que revolucionou a indústria com seu      

modelo T, além de ter sido o responsável pela popularização do automóvel como meio de transporte. 



No período compreendido de 1900 a 1918 (Era Progressista), Ford contratou os 

serviços de John R. Lee, reformador que possuía projetos da criação de uma fábrica modelo 

nas relações industriais. Este se tornou encarregado do “Departamento Sociológico” e com a 

função de cuidar da administração do novo acordo salarial, tornando divulgador do “Dia de 

Cinco Dólares” (BEYNON, 1995). 

Beynon relata que, esse acordo gerou grandes resultados, pois o absenteísmo nas 

fábricas de Ford diminuiu de 10% para menos de 0,05% e a produção aumentou 

consideravelmente. Antes do acordo, 65 homens produziam 800 tanques de gasolina e 8 horas 

de trabalho e depois do acordo, 5 homens a menos, produziam 1.200 tanques. 

Contudo, Ford foi um empregador que pagava salários altos apenas durante alguns 

anos (GALBRAITH Apud BEYNON, 1995, p.48).   

No dia 01 de abril de 1941 Ford passou por momentos decisivos em relação aos seus 

empregados. Sentiu-se obrigado a seguir exemplos de outras fábricas que já haviam passado 

pela mesma situação, ou seja, organizar direitos e o direito de negociar. Com a filiação dos 

empregados ao sindicato, as fábricas River Rolge e a General Motors foram as primeiras a se 

antecipar e discutir as queixas dos trabalhadores com representantes do sindicato, mantendo 

sempre autoridade básica para administrar. 

Sendo assim, é importante salientar a caracterização do fordismo com a socialização 

da proposta de Taylor2, ou seja, o fordismo enquanto processo de trabalho organizado a partir 

de uma linha de montagem que busca o auxílio dos elementos objetivos do processo (trabalho 

morto) para objetivar o elemento subjetivo (trabalho vivo). Marx Neto (1998) afirma que 

depois de identificarmos o fordismo como um desenvolvimento do taylorismo, é necessário 

considerarmos a incorporação da ciência ao processo de trabalho.  

O foco nos aspectos psicológicos e sociológicos juntamente com um movimento que 

contrariava e discutia a abordagem clássica da administração que só focalizava apenas as 

tarefas e estruturas organizacionais, marcam a teoria das relações humanas com boa aceitação 

a partir de 1930 nos Estados Unidos e logo após a Segunda Guerra Mundial. (BENDIX ; 

FISHER, 1971). 

Mais tarde, por volta dos anos 60, muitos acontecimentos preparavam o caminho 

para as inevitáveis mudanças futuras no campo da administração. Esses acontecimentos como 

a Guerra do Vietnã, Guerra Fria, Muro de Berlim que acabara de ser erguido, movimento dos 

                                                 
2 TAYLOR, Frederick foi o fundador da moderna administração de empresas. Introduziu em 1881 um método 

para aumentar a produtividade, baseado na racionalização da produção em série, que revolucionou a 
organização da empresa. Trabalhou para algumas fábricas de aço que utilizaram se sistema para racionalização 
da produção.  



direitos civis norte americanos, os dominós caribenhos e asiáticos que ameaçavam cair, a 

iminência cultural de Mao, enfim tudo contribuía para as novas mudanças (CLEGG; 

HARDY, 1998).  

A realidade das organizações dessa época era compatível com a mesma. Suas 

estruturas haviam sido projetadas para viver apenas aquele momento. Instrução e vigilância da 

comunicação pessoal, escrita ou verbal, confiança na discrição profissional para o 

monitoramento das áreas da vida organizacional com menos condições de serem rotinizadas e 

estrutura hierárquica forte (HAMEL, 1995). 

Para a construção da organização pós-moderna, muitas empresas como A general 

Eletric, 3M, Hewlett- Packard e outras onde a delegação e o empowermewnt  se fizeram 

ícones para as demais empresas que também sentiam-se envolvidas na difícil tarefa de 

transformar suas organizações. As idéias inovadoras contrariavam os padrões organizacionais 

dos anos 60 e 70 com excesso de burocracia e controle. Segundo Hamel e Prahalad (1995), 

houve por parte das empresas delegação de funções tradicionais da matriz, como 

planejamento e gestão de recursos humanos às unidades de negócios individuais. Tentaram 

aumentar a esfera de liberdade operacional de funcionários de todos os níveis, abandonaram 

as operações tangenciais e concentraram-se nos negócios essenciais, tentaram estimular os 

riscos pessoais, enfatizaram a responsabilidade individual, inventaram a hierarquia 

organizacional e colocaram o cliente no alto da pirâmide.  

Claramente podemos perceber até aqui a constante mudança e a visível evolução. Os 

últimos 30 anos possibilitaram mudanças na base acompanhada da produção de novas 

abordagens e conceito. A organização virtual, em rede, global e pós-moderna aparece cada 

vez mais e com grandes evidências. Fatos novos marcam o início dessa revolução. Devemos 

levar em conta a implosão do comunismo, a explosão do neoconservadorismo, a erradicação 

do apartheid, o avanço do feminismo, a erosão da dominação comercial dos Estados Unidos, 

e a ascensão do poder econômico do Leste Asiático (CLEGG ;HARDY, 1998). 

 

2.2 ORGANIZAÇÕES E SEUS CONCEITOS 
 

Segundo Clegg e Hardy (1998), “a organização funciona como um ‘sistema’, em que 

é funcionalmente eficaz atingir metas explícitas formalmente definidas por intermédio da 

tomada de decisão racional”. Afirmam que as organizações são efeitos da interação recíproca 

de conversações múltiplas e que são organizadas profissionalmente por meios de periódicos, 

agendas de pesquisa, citações e redes. As organizações podem também exercer a 



característica de organizações locais de ação social, mais ou menos abertas a conhecimentos 

de disciplinas formais e explicitamente organizadas com marketing, produção, e assim por 

diante. Nestas perspectivas, os estudos organizacionais são uma série de conversações, em 

particular aquelas de pesquisadores que ajudam a constituir as organizações por meio de 

termos derivados de paradigmas, métodos e suposições, todos decorrentes de conversações 

prévias. 

Uma organização não pode subsistir se não interage com seus clientes, fornecedores, 

concorrentes, o governo, as associações e outros elementos do ambiente externo. Sendo 

assim, o conceito fundamental, quando da concepção de um projeto organizacional, é que as 

organizações são sistemas abertos, portanto, expostas à mudanças do ambiente. 

Para Lawrence e Lorsh (1972 p.3) “ uma organização é a coordenação de diferentes 

atividades de contribuintes individuais com a finalidade de efetuar transações planejadas com 

o ambiente”. 

Para Daft (1999, p.7) “ organizações são entidades sociais que são dirigidas por 

metas, são projetadas como sistemas de atividades deliberadamente estruturados e 

coordenados e são interligadas ao ambiente externo”. 

Para Stoner (1985, p.178) “em seu sentido mais amplo, organização pode ser 

entendida como o processo pelo qual se faz com que a estrutura da organização se ajuste a 

seus objetivos, a seus recursos e a seu ambiente”. 

Diante das idéias já citadas, compreende-se uma organização a uma combinação de 

esforços individuais que tem por finalidade alcançar propósitos coletivos. Por meio de uma 

organização torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma 

pessoa. 

Importante também considerarmos para nosso estudo, algumas definições de autores 

que não fogem às características: 

De acordo com Pfiffner e Sherwood (1965, p. 30) “organização é a disposição dos 

meios pelos quais grande número de pessoas, demasiado grande para terem umas com as 

outras contatos íntimos frente a frente, empenhadas em uma complexidade de tarefas, se 

relacionam entre si no estabelecimento e realização conscientes e sistemática de objetivos em 

que concordam mutuamente”. 

Hammer e Champy (1993) visualizam organização tradicional como sendo um 

conjunto de departamentos funcionais interdependentes, dispostos de várias formas, sendo 

que cada departamento funcional é constituído por certo número de pessoas que realizam 

tarefas similares sob uma única autoridade gerencial. 



Para Mintzberg (1995, p.17) “as organizações são estruturas para apreender e dirigir 

sistemas de fluxos e determinar os inter-relacionamentos das diferentes partes”. 

O que Mintzbergh demonstrou através de seu conceito leva-nos a compreender 

organização como o arranjo e a obtenção de pessoal para facilitar a realização de algum 

objetivo de comum acordo, por meio da distribuição de funções e responsabilidades. 

Para Barnard (1971, p.73), a organização formal é “um sistema de atividades ou 

forças conscientemente coordenadas, entre duas ou mais pessoas”. 

Como vimos até aqui, organizações possuem variados conceitos, todos contemplam 

métodos, estratégias, para o alcance de determinados objetivos, principalmente quando a 

organização tem consciência de seu processo de desenvolvimento e estado atual já que é 

formada pela soma de pessoas, máquinas e equipamentos, recursos financeiros e outros. Logo, 

a organização é o resultado da combinação de todos estes elementos orientados a um objetivo 

comum. A qualidade é o resultado de um trabalho de organização. 

Blau e Scott (1970), Weber (1982) em seus conceitos fazem distinções entre 

organizações, clarificando o entendimento e conseqüentemente, os propósitos para cada uma 

delas. 

Weber (1982, p.58) “um relacionamento social que ou está fechado ou limita a 

admissão de estranhos por meio de regras [...] na medida em que sua ordem é imposta pela 

ação de indivíduos específicos cuja função regular é de um chefe ou cabeça e, usualmente, 

também, de uma equipe administrativa”. 

Blau e Scott (1970, p.17), “é a de que elas [organizações formais] foram 

formalmente estabelecidas com o propósito explícito de conseguir certas finalidades”. 

Para a norma NBR ISSO 8402/1994 “Companhia, corporação, firma, órgão, 

instituição ou empresa, ou uma unidade destas, pública ou privada, sociedade anônima, 

limitada ou com outra forma estatutária, que tem funções e estruturas administrativas 

próprias”. 

 

2.3 TEORIA DA ORGANIZAÇÃO 
 

A teoria da organização não é uma coleção de fatos, é uma maneira de pensar sobre 

as organizações. A teoria da organização é uma forma de ver e analisar organizações de modo 

mais acurado e profundo. O modo de ver e pensar sobre organizações baseia-se em padrões e 

métodos do projeto e comportamento organizacional. Os estudiosos de organizações 

procuram esses métodos, os definem, medem e os tornam disponíveis para todos nós. Os fatos 



da pesquisa não são tão importantes como os padrões e visões gerais do funcionamento 

organizacional. 

Muito coerente a definição de Daft (1999, p.14), destacada acima, ressaltando que a 

Teoria da Organização traz uma forma estruturada de entender e analisar as organizações. 

De acordo com Martins (2006, p. 1): 

A teoria das organizações , no ecletismo das abordagens com que estuda o 
fenômeno administrativo e seu lócus de manifestação, as organizações, vem 
desenhando uma verdadeira paleta multicor de enfoques e metodologias emprestada 
das ciências sociológica, política, psicológica, antropológica, matemáticas e 
tecnológicas. Ora prevalecendo uma visão funcionalista do fenômeno, outras vezes 
um posicionamento de base crítico- epistemológico na variação desse espectro de 
cores e matizes, algumas teorizações de inspiração metafórica, analógicas ( empresa 
quântica), filosóficas (organizações holísticas) e, até mesmo, místicas ‘planejamento 
organizacional numerológico, tarológico, etc. 

 
Chiavenato (1999) diz que “teoria organizacional é o estudo de como as 

organizações funcionam e como elas afetam e são afetadas pelo ambiente no qual operam”. 

Como já vimos no item 2.1, vários ícones do pensamento administrativo que de 

alguma forma contribuíram para o desenvolvimento da ciência administrativa e 

consequentemente das organizações, despertaram a importância crescente do estudo das 

organizações devido a consolidação de uma sociedade baseada em organizações e que 

passaram a desempenhar as principais tarefas sociais e que, desta forma, necessitavam ser 

administradas para a realização de tais objetivos. 

O surgimento de vários teóricos com vários conceitos e pontos de vista sobre os 

aspectos administrativos nas organizações, assim como as diversas correntes filosóficas foram 

surgindo ao longo da história, e os vários filósofos organizavam suas idéias em torno de uma 

ênfase central, a partir de observações empíricas realizadas junto às empresas e organizações 

emergentes da época. 

Na Tabela 1, podemos observar os principais representantes das teorias 

administrativas: 

Tabela 1 

Principais Representantes das Teorias Administrativas 

ANO 
Teorias 

Administrativas 
Pensadores Ênfase Principais Enfoques 

1900.................... 
Administração 
Científica (AC) 

Frederick W. Taylor 
Carl Barth 
Hanry Gantt 
Harrington Emerson 
Frank Gilbreth 
Lílian Gilbreth 
Henry Ford 

Tarefas- 
Abordagem 
Clássica 

Funções do Executivo 
Relações em Grupo 



Tabela 1 
 

Principais Representantes das Teorias Administrativas “continuação” 

ANO 
Teorias 

Administrativas 
Pensadores Ênfase Principais Enfoques 

Anos 10.............. 
 
 

Teoria da Burocracia   
( TB) 

 
 
Max Weber                
( Alemenha) 
Robert Merton 
Philip Selznick 
Alvin W. Gouldner 
Richard Hall 
Nicos Mouzelis 
 

Estrutura- 
Abordagem 
Estruturalista 

Organização Informal 
Motivação, liderança, 
comunicações e 
dinâmica de grupo 

Teoria Clássica          
( TCL) 

 
Henry Fayol            
( França) 
Lyndall Urwick          
( Inglaterra) 
Luther Gulick 
James D. Mooney 
HS Dennison 
Stuart Chase 
 
  

Estrutura- 
Abordagem 
Clássica 

Múltipla abordagem: 
Organização Formal e 
Informal 
 

Anos 20.............. 

Teorias Transitivas 
(TT) 

Ordway Tead 
Mary Parker Follett 
Chester Barnard 
Oliver Sheldon 

Pessoas- 
Abordagem 
Humanística 

Funções do 
Executivo- Relações 
em Grupo 

Anos 30.............. 

Teoria das Relaçoes 
Humanas (TRH) em 
sua maioria cientistas 
sociais 

Elton Mayo 
(Austrália) 
Kurt Lewin 
F. J. Roethlisberg 
John Dewey 
Morris Viteles 
George Homans 
 
 

Pessoas- 
Abordagem 
Humanística 

Organização 
Informal- Motivação, 
Liderança, 
Comunicações e 
Dinâmicas de Grupo 

Teoria Estruturalista 
(TE) 

Victor A. 
Thompson 
Amitai Etzioni 
Talcott Parsons 
Peter M. Blau 
Reinhard Bendix 
Robert Presthus 
 

Estrutura 
Ambiente- 
Abordagem 
Estruturalista 

Múltipla Abordagem: 
Organização Formal e 
Informal – Análise 
Intra-organizacional e 
Inter-organizacional 

Anos 40.............. 

Teoria Quantitativa       
( TQ) 

Herbert Simon 
Johann Von 
Neumann 
Leonard Ansoff 
 

Processo Decisório 

Medição de Técnicas 
e Conceitos 
Gerenciais- Modelos 
Matemáticos- 
Abordagem 
Quantitativa. 
 
 



Tabela 1 
 

Principais Representantes das Teorias Administrativas “continuação” 

ANO 
Teorias 

Administrativas 
Pensadores Ênfase Principais Enfoques 

Teoria dos Sistemas 
(TS) 

 
Norbert Wiener 
Ludwig Von 
Bertalanffy 
Herbert Simon 
James E. 
Rosenzweig 
Richard Johnson 
Fremont Kast 
 
 

Abordagem 
Sistêmica 

Visão Holística- 
Organização como 
um sistema aberto 

Teoria Neoclássica 
(TN) 
Escola Operacional- 
Processo 
Administrativo 

Peter F. Drucker         
( Áustria) 
Willian Newman 
Ernest Dale 
Ralph C. Davis 
Louis Allen 
Harold Koontz 
 

Estrutura- Prática 
da Administração- 
Abordagem 
Neoclássica 

Reafirmação dos 
princípios gerais da 
administração- Ênfase 
nos objetivos e 
resultados 
Abordagem 
universalista 

Anos 50.............. 

Teoria 
Comportamental 
 ( TCO) 

Kurt Lewin 
(Polônia) 
Douglas McGregor 
Herbert Simon 
Rensis Likert 
Chris Argyris 
J. G. March 
Abraham Maslow 
 
 

Pessoas- 
Abordagem 
Comportamental 

Estilos de 
Administração 
Teoria de decisões 
Integração dos 
Objetivos 
Organizacionais com 
os individuais 
 

Anos 60.............. 
Desenvolvimento 
Orgsnizacional (DO) 

Richard Beckhard 
Leland Bredford 
Edgar H. Schein 
Warren G. Bennis 
Paul R. Lawrence 
Jay W. Lorsch 
Chris Argyris 
 

Pessoas- 
Abordagem 
Comportamental 

Mudança 
Organizacional 
Planejada 
Mudança na Cultura 
Organizacional 
Abordagem de 
Sistema Aberto 

Anos 70.............. 

Teoria da 
Contingência 
(TCON) 
Teoria Situacional, 
Circunstancial ou 
Contingencial 

Willian R. Dill 
Willian Starbuck 
James D. Thompson 
Paul R. Lawrence 
Jay W. Lorsch 
Tom Burns 
 

Ambiente- 
Tecnologia- 
Abordagem 
Contingencial 

Refuta os princípios 
da administração 
Gestão deve ser 
situacional 
Algumas idéias são 
úteis em determinadas 
situações mas não em 
outras. 

 
 

Fonte: < htpp://www.facef.br/rea/edicao01_art.03.pdf> 

Acesso em: 11 jan. 2008. 

 



2.3.1 A Administração na Sociedade Moderna 
 

Chiavenato (1999, p. 9) diz que “A administração é um fenômeno universal no 

mundo moderno”. Podemos observar que as organizações modernas estão cada vez mais 

ávidas à procurar recursos para tomada de decisões, coordenação de múltiplas atividades, 

condução de pessoas, avaliação de desempenho dirigidos a objetivos determinados, a 

obtenção e alocação de diferentes recursos, etc 

O Dicionário de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas registra, 

genericamente em texto de duas laudas e meia, que “Administração é termo usado para certos 

casos especiais de ação em que uma coisa é servida por uma pessoa à outra; por exemplo, a 

administração de um sacramento, ou de um medicamento, ou da lei ‘ou justiça’[...]” 

FGV,1987 apud MARTINS, 2006). 

 E ainda: “as atividades concernentes à ação cooperativa dentro de uma organização 

que se destina a tender a certos fins que não forçosamente os dos participantes cooperadores e 

que é organizada hierarquicamente para essa finalidade” (FGV, 1987 apud MARTINS, 2006).  

Numerosas atividades administrativas desempenhadas por diversos administradores, 

voltadas para tipos específicos de áreas e de problemas, precisam se organizadas em cada 

organização ou empresa. 

Muito interessante a colocação de Chiavenato (1999) quando menciona a 

importância de qualquer profissional em qualquer área saber da necessidade e da importância 

da administração e, acima de tudo saber administrar: 

[...] o profissional pode ser um engenheiro, um economista,um 
contabilista, um médico, etc. e precisa conhecer profundamente a sua especialidade. 
Mas, no momento em que é promovido em sua empresa a supervisor, chefe, gerente 
ou diretor, exatamente a partir desse momento, ele deve ser administrador. Precisa 
então dedicar-se a uma série de responsabilidades que lhe exigirão conhecimentos e 
posturas completamente novos e diferentes que a sua especialidade não lhe ensinou 
em momento algum. 

 

Entende-se daí que cada empresa não necessita de um administrador apenas, mas de 

uma equipe de administradores em vários níveis e nas suas várias áreas e funções para 

levarem adiante as diversas especialidades dentro de um conjunto integrado e harmonioso de 

esforços e direção aos objetivos da empresa. 

Chiavenato complementa a idéia dizendo que: 

 
  [...] o administrador é um agente de mudanças e de transformação das 

empresas, levando-as a novos rumos, novos processos, novos objetivos, novas 
estratégias, novas tecnologias, é um agente educador no sentido de que, com sua 
direção e orientação, modifica comportamentos e atitudes das pessoas, é um agente 



cultural na medida em que, com seu estilo de administração, modifica a cultura 
organizacional existente nas empresas. Mais do que isso, o administrador deixa 
marcas profundas na vida das pessoas, à medida em que lida com elas e com seus 
destinos dentro das empresas e à medida em que sua atuação na empresa influi no 
comportamento dos consumidores, fornecedores, concorrentes e demais 
organizações humanas.  

 

A administração na sociedade moderna tornou-se tão importante quanto o próprio 

trabalho a ser executado, conforme este se foi especializando e a escala de operações 

crescendo assustadoramente. A administração não é um fim em si mesma, mas um meio de 

fazer com que as coisas sejam realizadas da melhor forma possível, com menor custo e com a 

maior eficiência e eficácia. 

 

2.3.2 Paradigma da Organização Moderna Versus Pós- Moderna 
 

As organizações modernas surgem na revolução industrial em substituição a 

organizações ligadas a agricultura ou artesanais. 

Essas organizações se caracterizavam por possuir um ambiente relativamente estável, 

tendo como desafio principal o aumento da produtividade para diminuir e conseguir maiores 

ganhos de escala e ter estruturas burocráticas com processos de comunicação formais, 

principalmente através de memorandos. 

Já nas organizações pós-modernas o ambiente é instável, um dos objetivos principais 

é a capacidade de obter informações e sempre manter os empregados motivados. Suas 

estruturas são flexíveis com processo de comunicação informais, principalmente através de 

formas diretas verbais ou através de meios eletrônicos. 

Tabela 2 

Paradigmas Organizacionais 

 

Modernos Variáveis Contextuais Pós-modernos 

Estável Ambiente 
Turbulento 

 

Dinheiro, prédios, máquinas Forma de Capital 
Informações 

 

Rotineira Tecnologia 
Não-rotineira 

 



Tabela 2 

Paradigmas Organizacionais “continuação” 

 

Modernos Variáveis Contextuais Pós-modernos 

Grande Dimensão 

 

Pequena e média 

 

Crescimento e Eficiência Metas Aprendizagem, eficácia 

Presença Esperada de 

Empregados 
Cultura 

Empregados Com Poder de 

Decisão 

  

Resultado Organizacional 

 

Rígida e centralizada, fronteiras 

distintas 
Estrutura 

Flexível e descentralizada, 

fronteiras indistintas 

Autocrática Liderança Liderança funcionária 

Formais, escritas Comunicações Informais, verbais 

Burocrático Controle Descentralizado, autocontrole 

Gerentes 
Planejamento e Tomada de 

Decisões 
Todos 

Patriarcais Princípios de Orientação Igualitários 

 
Fonte: Daft (1999, p.15) 

 

O que podemos perceber na tabela acima é que existem diferenças entre as 

características contextuais das organizações modernas e pós-modernas. 

 
2.3.3 A Tipologia Organizacional 
 



Tendo em vista a diversidade de tipologias existentes entre os analistas 

organizacionais, escolheu-se o conceito de organização burocrática-mecanicista e 

orgânica/adhocracia para a análise organizacional da SEAD, pois seria impossível a 

realização se não usasse uma tipologia. 

Segundo Hall (1993, p.28) “os esquemas de classificação destinam-se a indicar uma 

diferença significativa entre os tipos ou classes identificados. A classificação permite que uma 

pessoa veja o mundo; sem ela, o indivíduo é cercado por um caos de estímulos, seria 

inteiramente incapaz de funcionar”. 

 
2.3.3.1 Organização Burocrática/Mecanicista 
 

A palavra burocracia significa escrivaninha ou escritório. Sua origem é derivada da 

palavra francesa bureau que somado com o grego “cracia” que significa administração. É 

uma forma de organização do trabalho, adotado nas organizações, visando à eficiência. 

Segundo Mintzberg (1995, p.41) “as organizações que inicialmente se apoiaram na 

formalização do comportamento para alcançar a coordenação, geralmente são referidas como 

burocracias”.  

Mintzberg ao pesquisar a estrutura burocrática, concluiu que a sua formalização 

acarreta vantagens como maior coordenação das atividades, condições para assegurar a 

congruência, com a mecanização, redução das arbitrariedades, inibição das práticas de 

favorecimentos e sentimento de organização. 

Portanto, a palavra "burocracia" tem, no nosso dia-a-dia, um sentido pejorativo. 

Chamamos de burocracia o exagero de normas e regulamentos, a ineficiência administrativa, 

o desperdício de recursos. No entanto, para a sociologia, esse termo tem um sentido especial. 

Desde que passou a ser usado por Max Weber, designa um modelo específico de organização 

administrativa (informação verbal 3). 

Há ainda o entendimento de que a burocracia é um sistema de controle social 

baseado na racionalidade (adequação dos meios para se alcançar os fins) tendo em vista a 

eficiência na obtenção dos resultados esperados. 

 
2.3.3.2 Organização Orgânica e Adhocracia 
 

A organização orgânica, segundo Robbins (2000), “é aberta, adaptável, flexível, 

achatada e utiliza equipes inter-funcionais. Os funcionários, em geral, participam das decisões 

                                                 
3 Comentários durante as aulas da disciplina Teoria Organizacional em Manaus. 



e necessitam de pouca supervisão direta e de poucas regras formais. Seu alto desempenho 

torna desnecessário o controle e procedimentos rígidos”. Embora exista divisão de trabalho, 

as funções não são padronizadas e os funcionários são altamente treinados e qualificados. 

Existe colaboração mútua que facilita o trabalho em equipe, o que torna o controle rígido 

desnecessário. Para Mintzbergh (1995, p.43) a estrutura orgânica se define “pela ausência de 

padronização na organização”.  

Segundo Morgan (1996, p.43) “as organizações são concebidas como sistemas vivos 

que existem em um ambiente mais amplo do qual dependem em termos da satisfação das suas 

várias necessidades”.  

Tabela 3 

Burocracia Versus Adhocracia 
 

Burocracia Adhocracia 

Controle rígido Cumprimento das metas 

Hierarquia Autogestão 

Tarefa Processo integrado 

Salário fixo Remuneração variável 

Foco no indivíduo Foco na Equipe 

Centralização Participação 

Eficiência Qualidade Total 

Dependência Independência 

 
 Fonte: DAFT (1999, p.62). 
 

2.3.3.3 Síntese Sobre Os Valores e Missão Organizacionais 

 

Chiavenato (1999, p. 49) diz que “as organizações não são criadas a esmo. Elas 

existem para fazer alguma coisa” e acrescenta que todas têm uma missão a cumprir.  

A missão da organização é a sua razão de ser ou a justificação social da sua 

existência. A missão especifica os propósitos da organização e os valores que guiam suas 

ações. Caso esses propósitos não estejam dirigidos para fins úteis e justificáveis socialmente, 



a organização não terá a garantia de contar com os recursos necessários à sua sobrevivência 

por muito tempo (BRYSON, 1989; SELZNICK, 1957). 

De acordo com Chiavenato a missão representa a razão da existência de uma 

organização, ou seja, uma incumbência que se recebe. 

Partindo da definição da missão, admite-se prosseguir a arena onde a organização irá 

competir, seus usuários e seu curso de ação futuro. 

Bryson (1989) considera como usuários, qualquer pessoa, grupo ou organização que 

demanda parte da sua atenção , recursos ou saída, ou é afetado de alguma forma por esta 

saída. Entre esses usuários podemos destacar os clientes, cidadãos, contribuintes, governos, 

empregados, grupos de interesses, partidos políticos ou outros governos. O sucesso de 

qualquer organização pública ou sem fins lucrativos depende principalmente da sua 

capacidade em satisfazer às necessidades desses usuários. 

Uma análise que pode levar à definição de diferentes missões e estratégias para 

grupos de usuários distintos deve compreender segundo Bryson a identificação destes, seu 

interesse na organização, seu critério de julgamento do desempenho organizacional , o nível 

de desempenho da organização conforme o critério adotado, a forma como esses usuários 

influenciam a organização e qual a importância de cada grupo. 

 

2.4 PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS 
 

É latente observarmos a necessidade de desenvolvermos estudos nos ambientes 

organizacionais, capacitando administradores a projetarem organizações mais eficazes, 

preparando-se para o futuro, tendo em vista as mudanças ocorridas nos ambientes em que as 

organizações operam e o processo crescente de globalização de mercados. 

Atualmente, as antigas formas de organização e métodos de gerência são 

inadequados para enfrentar os novos problemas no mundo pós-moderno e emergente, e para 

que as empresas atuais possam sobreviver a essas mudanças, é necessário usar ferramentas de 

estudo e intervenção organizacional, é o que destaca o texto extraído de Daft (1999): 

 

Hoje, o mundo e, portanto o mundo dos negócios está passando por uma 
mudança mais profunda e de maior alcance que jamais se viu desde o alvorecer da 
idade moderna e da revolução científica cerca de quinhentos anos atrás. Assim como 
a civilização se alterou irremediavelmente na transição da era agrária para a era 
industrial, os eventos emergentes modificarão as formas pelas quais interagimos uns 
com os outros em nossas vidas pessoais e profissionais. As antigas formas de 
organização e métodos de gerência são inadequados para enfrentar os novos 
problemas no mundo pós-moderno emergente. O efeito resultante do ambiente 
empresarial e do estudo da teoria da organização em evolução é uma abordagem 



nova e mais flexível para a gerência e a utilização de uma teoria de contingência 
para descrever e divulgar conceitos organizacionais.   

 

Em uma análise sistemática, pode-se verificar onde estão os problemas da falta de 

coordenação interna para uma resposta rápida às necessidades do ambiente externo, os 

gerentes terão a possibilidade e a capacidade para diagnosticar as incongruências internas 

aliadas às políticas organizacionais. 

Para Hampton (1983, p. 235) “geralmente, quanto mais plácido e imprevisível for o 

meio ambiente, mais fácil se torna para o administrador promover a organização de sua 

empresa com base em funções e processos permanentes . Quanto mais instável e turbulento 

for o meio ambiente, maior é a necessidade para organizar em bases mais temporárias, que 

permitam uma percepção e reações rápidas às mudanças que ocorrem fora da empresa”. 

Geralmente, as organizações não dispõem de todas as informações necessárias para 

manifestações rápidas às exigências do ambiente externo, por conta disto, buscam meios para 

monitorar o ambiente, evitando impactos que possam afetar negativamente toda a 

organização. Adaptar, influenciar ou tentar estabilizar o ambiente, são opções estratégicas 

fundamentais às organizações atuais. 

 

2.4.1 Modelo de Desempenho 
 

Atualmente, as organizações buscam cada vez mais alternativas que as tornem 

capazes, de tomar decisões estratégicas rápidas e oportunas, sem que se prejudique a eficácia 

e o alcance dessas medidas. Neste contexto, ao usarmos como parâmetros a organização 

pública, torna-se muito mais difícil, devido seus aspectos políticos, econômicos e legais que 

cercam o processo decisório de um dirigente, esteja ele no nível hierárquico que estiver. 

Segundo Ansoff (1993, p.16) “a administração estratégica é uma abordagem 

sistemática à gestão de mudanças estratégicas e uma responsabilidade importante e cada vez 

mais essencial da administração geral: posicionar e relacionar a organização a seu ambiente, 

assegurando resultados continuados e antecipando eventuais surpresas”. 

Em se tratando de organização pública, é fundamental compreendermos que a 

relação com os seus “clientes” é indireta, ou seja, os que são atendidos por ela não são 

necessariamente aqueles que contribuem financeiramente para suas operações. Logo, existirá 

sempre a necessidade de focalizar dois ângulos: um para atender seus clientes, outro para 

garantir apoio financeiro ligado ao fornecimento desses serviços. 



De um modo geral, afirma-se que a maioria das organizações públicas tenta 

satisfazer necessidades sociais específicas e a presença acentuada de restrições políticas é a 

característica fundamental na escolha das estratégias. Nas organizações públicas muitas 

decisões estão sujeitas à aprovação de órgãos de fiscalização e dos poderes legislativo e 

executivo. 

Por conta disto, as decisões estratégicas tornam-se ainda mais politizadas devido sua 

visibilidade nos meios de comunicação, funcionando como caixa de ressonância da sociedade. 

Existem ainda, outras restrições que dificultam todo o processo e que acontecem em razão de 

regulamentos e regras estabelecidas na legislação e ampliadas pela burocracia governamental. 

De acordo com Etzioni (1976), geralmente os objetivos organizacionais são 

“definidos em conjunto com um complicado jogo de poder, onde inclui diversos atores dentro 

e fora da organização”.  

Neste contexto, pode-se então afirmar que num jogo em que o poder é determinante, 

criam-se os objetivos por grupos, concluindo que quanto menor a centralização 

organizacional, maior a probabilidade dos objetivos organizacionais corresponderem aos 

interesses da sociedade. 

Atendo-se às proposições ora mencionadas e com a intenção de explicar um modelo 

de desempenho da organização pública do caso estudado propõe-se que este resulte da 

interação das seguintes categorias analíticas: Os objetivos e a centralização de poder no nível 

estratégico e a qualificação e o grau de identificação com a atividade dos grupos tático e 

operacional. Ter uma missão bem focalizada , assim como objetivos gerais e específicos 

claros é extremamente importante para a organização pública. 

 

2.4.1.1 Objetivos e a Centralização de Poder no Nível Estratégico  
 

Etzioni (1976) relaciona os objetivos organizacionais e a centralização de poder no 

nível estratégico passando a idéia de que onde a estrutura é extremamente centralizadora o 

grupo estratégico detém a maior parcela de poder e consegue impor seus objetivos de grupo à 

organização. De modo geral, o nível estratégico das organizações públicas tem composição 

eminentemente política, e procuram sempre buscar em primeiro lugar os objetivos que 

atendem os interesses patrimonialistas político-partidários, deixando para segundo plano os 

interesses da comunidade. 

O aspecto apresentado nos mostra como as atividades das organizações públicas são 

executadas, envolvendo principalmente as dimensões políticas onde os objetivos dos grupos 



organizacionais em detrimento de determinada distribuição de poder, dão origem aos 

objetivos operativos. 

 

2.4.1.2 Qualificação e o Grau de Identificação com a Atividade dos Grupos Tático e 
Operacional.  
 

Após a definição dos objetivos, a execução das atividades que visa atingí-los também 

é fator importante para análise o nível tático e o nível operacional. A organização deve estar 

em sintonia com estes dois grupos, visando os mesmos objetivos para que haja estímulos e 

disposição destes para alcançar os objetivos organizacionais. Nesta visão, quanto maior a 

descentralização e participação no processo de definição dos objetivos, maior o 

comprometimento dos grupos em atingir o sucesso da organização. 

 

2.4.2 Categorias Analíticas do Modelo 
 

2.4.2.1 Centralização/ Descentralização do Poder  
 

Mintzbergh (1991) relaciona ao grau em que o poder para a tomada de decisão se 

encontra no nível estratégico ou está disperso entre outros níveis e/ou pessoas. 

Chiavenato (1997), por sua vez, diz que “a centralização e a descentralização 

referem-se ao nível hierárquico no qual as decisões devem ser tomadas”. Para o autor, 

centralização significa que a autoridade para tomar decisões está alocada próxima ao topo da 

organização, enquanto que com a descentralização a autoridade de tomar decisões é deslocada 

para os níveis mais baixos da organização. 

A importância dada quanto à definição do nível de descentralização de poder nas 

organizações, baseia-se no fato de que “quando as decisões são excessivamente centralizadas 

no topo da hierarquia, tem-se demora nas decisões e frustrações, sobrecarga da alta 

administração e decisões desvinculadas da realidade; enquanto que se as decisões estão 

excessivamente descentralizadas, tem-se falta de coordenação e dificuldade de controle” 

(HEMSLEY; VASCONCELOS, 1989). 

Mintzberg (1991) esclarece estes conceitos dizendo que, “quando todo o poder para a 

tomada de decisões resta em um só local da organização, [ou seja, na mão de uma só pessoa] 

pode se chamar a estrutura de centralizada, ao passo que na proporção em que o poder fica 

disperso entre muitas pessoas, pode-se chamar a estrutura de descentralizada”. Segundo o 



autor, centralização e descentralização não devem ser tratadas como absolutas, mas como 

terminais de um contínuo. 

Há vários anos a tendência dominante é a de se valorizar a descentralização, 

principalmente com o intuito de melhor se aproveitar o potencial dos recursos humanos da 

organização. 

O interesse entre os estudiosos no campo da administração em relação à medida que 

uma organização deve ser centralizada ou descentralizada, teve seu início logo após a 

Segunda Guerra Mundial, e antes disso, o problema preocupara pouco os estudiosos à respeito 

das vantagens de uma administração centralizada ou descentralizada, pois a atenção e o 

interesse limitava-se a estudar apenas o problema da delegação da autoridade. 

Para Bresser Pereira (1963), “o que se comprovou foi realmente analisado na prática. 

A maioria das empresas, mesmo as grandes, eram administradas em bases centralizadas. O 

governo, o exército e as associações seguiam a mesma linha, apenas com a exceção da Igreja 

Católica”. O cientista ainda menciona sobre o estudo feito por D. Mooney4, que conseguiu 

demonstrar através de seus estudos sobre a organização Igreja Católica e vários de seus 

aspectos funcionais, deixando de salientar que o que a distinguia em termos de estrutura era a 

ampla descentralização de sua administração, subordinação direta de todos os Bispos ao Papa. 

Acredita que seria muito provável que, se D. Mooney fosse questionado na época sobre o 

fato, diria que, a organização era descentralizada. Subtende-se que, como os demais 

estudiosos daquela época, não estava particularmente interessado ao problema “per si”. 

 

Bresser Pereira (1963), diz o seguinte: 
 

[...] Determinar se uma organização é centralizada é um problema de 
grau. Não existe nenhuma forma absoluta de distinguir uma organização 
centralizada da mesma forma que é, até certo ponto, descentralizada. Não existe 
nenhuma organização em que nenhuma autoridade seja delegada, em que todas as 
decisões sejam tomadas pela alta administração, da mesma forma em que não existe 
nenhuma organização e que todas as decisões são tomadas por subordinados. De 
qualquer forma, certos critérios de bom senso e a comparação entre as diversas 
organizações nos permitem determinar aproximadamente o grau de descentralização 
de uma organização[...]  

    

2.4.2.2 Objetivos de Eficiência Político - Administrativa  
 

                                                 
4 grande estudioso da Escola Clássica dos anos 20, ver tabela 1. 
 
 



Este contexto prega a valorização da democracia e da cidadania.Caracteriza-se pelo 

predomínio no nível estratégico de objetivos voltados, efetivamente, para o desenvolvimento 

econômico e social da comunidade. 

A idéia de qualidade e eficiência baseada na satisfação do cliente, teve início na 

Satisfação da Qualidade Total (Total Qualith Manegement “TQM”), porém na administração 

pública o foco é o cidadão. Neste contexto, o cidadão difere do cliente, pois seu conceito é 

mais amplo. Todo cidadão reivindica, no estado democrático, uma participação ativa na 

formulação de políticas públicas e na implementação e gestão dos serviços públicos. 

A eficiência passa a ser vista como um lócus da discussão democrática.  

Oliveira5, diz “[...] a democracia possibilitou que a sociedade se organizasse e 

cobrasse resultados dos Governos. E, se esses resultados não acontecerem podem ocorrer 

frustração e desânimo no seio da sociedade, comprometendo o desenvolvimento democrático 

do País [...]” Complementando ainda que “a administração pública tem que ser um fator de 

aprofundamento e aperfeiçoamento democrático, onde os interesses organizados na sociedade 

possam disputar a orientação das políticas públicas de forma transparente e em condições de 

igualdade [...] 

 

2.4.2.3 Objetivos- Políticos - Patrimonialistas 
 

Este objetivo é caracterizado pela constatação de objetivos voltados para proveito 

próprio ou de grupo político consumando-se dentro do nível estratégico, através das práticas 

patrimonialistas, ou seja, pela apropriação de funções, órgãos ou rendas públicas 

(SCHWARTZMAN, 1988). 

Oliveira diz que não se pode mudar o Estado sem mudar a sociedade: 

 

 [...] Temos, nós Secretários de Administração e Gestão, uma grande 
responsabilidade pública: a de liderarmos essas discussões no âmbito de cada 
Estado, junto com a sociedade. Porque como disse o Antropólogo Roberto da Matta 
em um evento aqui em Vitória, no ano passado, promovido pelo Governo do Estado, 
não se pode mudar o estado sem mudar a sociedade. O clientelismo/patrimonialismo 
e o corporativismo são formas de relacionamento entre o Estado e a sociedade, que 
impedem o bom funcionamento da administração pública[...]  

 

2.4.2.4 Qualificação e Identificação com as Atividades 
 

                                                 
5 OLIVEIRA, Ricardo de. Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo à época.  



Refere-se ao nível de escolaridade, a formação técnica ou profissional na área de 

atuação e do tempo de experiência no desempenho da tarefa dos componentes do nível tático 

e operacional da organização, como também a própria identificação em que os técnicos dos 

níveis táticos e operacional percebem em grau sobre a contribuição de suas atividades com a 

sua realização pessoal. Relaciona-se à satisfação que o profissional sente em relação à sua 

atividade e o ambiente de trabalho. 

 

2.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Nesse item, aborda-se o conceito de estrutura organizacional sob o enfoque de 

diferentes autores. 

Stoner (1985, p.230) entende-se por estrutura organizacional a forma como as 

atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Segundo ele, o 

processo da organização abrange a divisão da carga de trabalho em tarefas agrupadas de 

forma lógica e eficiente, que são coordenadas por indivíduos, grupos e departamentos. 

Hemsley e Vasconcelos (1989 p.3) definem a estrutura organizacional como o 

resultado de um processo de distribuição de autoridade dentro da organização, de definição de 

funções nos diversos níveis hierárquicos e de delineamento de um sistema e comunicação que 

possibilite o bom desenvolvimento das atividades e o alcance dos objetivos organizacionais. 

Robbins (2000, p.171) entende a estrutura como um instrumento que estabelece 

como as tarefas dos cargos devem ser formalmente divididas , agrupadas e coordenadas. 

Mintzberg (1995) também enfatiza a divisão e a coordenação do trabalho em uma 

definição bastante sucinta, segundo a qual a estrutura de uma organização pode ser 

simplesmente definida como a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em 

tarefas distintas e como é feita a coordenação entre essas tarefas. 

Banner e Cagné ( 1995) sintetizam as definições de alguns autores chegando a uma 

lista de características que eles consideram comuns em quaisquer organizações: direção para 

objetivo; fronteiras identificáveis; interação social; sistema estruturado de atividades; e 

cultura. 

Normalmente toda organização apresenta ou deveria apresentar alguma forma de 

estruturação interna, a qual estabelece as regras básicas para a realização de seus objetivos. 

Vale a pena ressaltar que, as organizações não adotam um único tipo de estrutura 

organizacional. Na realidade, fazem uma mesclagem também dos diversos modelos pelos 

diversos setores organizacionais (Colenghi, 2007). 



2.5.1 A Definição da Estrutura 
 

Adotando-se as delimitações sugeridas por Hemsley eVasconcelos (1989), escolheu-

se apenas três dos diversos pilares que compõem a estrutura organizacional para abordagem 

correlacionada ao estudo-de-caso da Secretaria de Administração e Gestão do Estado do 

Amazonas que são: subsistema de autoridade, departamentalização e de comunicação. 

Afirmam esses autores que “[...] estrutura de uma organização pode ser definida como o 

resultado de um processo através do qual a autoridade é distribuída, as atividades desde os 

níveis mais baixos até a alta administração são especificadas e um sistema de comunicação é 

delineado, permitindo que as pessoas realizem as atividades e exerçam a autoridade que lhes 

compete para o atingimento dos objetivos organizacionais [...]” (p.3). 

 

2.5.1.1 Subsistema de Autoridade Distribuição da Autoridade 
 

A estrutura de autoridade da organização está presente na cadeia de comando. Assim, 

autoridade significa o legítimo direito do gerente tomar decisões, dar ordens e alocar recursos 

para atingir metas organizacionais (DAFT, 1999).  

Segundo Hemsley eVasconcelos (1989), a distribuição da autoridade representa o 

poder de comando ou de decisões dentro das unidades existentes na organização. Esta 

autoridade pode ser centralizada, ou não. 

Nesta estrutura organizacional piramidal a autoridade flui em linha reta, do mais alto 

nível da organização ao seu nível mais baixo. Esta distribuição da autoridade também implica 

na distribuição de responsabilidade, isto é, há obrigações e deveres ao longo da escala 

hierárquica. O superior planeja e decide o que fazer dentro da organização, e a linha de 

supervisores, ou até mesmo do staff, coloca este planejamento em prática nas unidades sob 

sua responsabilidade. Este tipo de controle centralizado pode dificultar a rápida resposta da 

organização aos estímulos de mercado, além de se configurar em um pólo para a insatisfação 

do quadro funcional. 

 

2.5.1.2 Subsistema de Atividades – Departamentalização 
 

Departamentalização constitui a base para agrupamento de posições. Hemsley e 

Vasconcelos (1989, p.5) conceituam departamentalização como sendo “[...] o processo de 

agrupar indivíduos em unidades para que possam ser administrados[...]”. Segundo os autores, 

estas unidades podem ser criadas a partir de vários critérios, que poderão ser adotados 



dependendo das características da organização. Podem ser constituídas por processos, por 

clientes e por produtos, entre outros. Podem ser formadas das grandes unidades às pequenas, 

do primeiro nível até o mais alto nível da organização. Contudo, partem sempre do 

pressuposto da especialização, isto é, as pessoas que estão vinculadas a determinado 

departamento devem especializar-se naquelas atividades, tornando-se exímias conhecedoras 

daquelas tarefas. 

A especialização traz consigo o benefício do aumento da produtividade, pelo menos 

por três razões básicas: o aumento da destreza do trabalhador pela especialização em uma só 

tarefa, a economia do tempo gasto na troca de tarefas e o desenvolvimento de novos métodos 

e máquinas oriundos da especialização. Esta especialização, conforme experiências em 

fábricas de Hawthorne6, realizadas na década de 1930, também podem trazer conseqüências 

fisiológicas e psicológicas que o trabalho repetitivo pode trazer ao trabalhador. 

 

2.5.1.3 Subsistema de Comunicação 
 

O último subsistema que se quer focar como componente da estrutura organizacional 

é o da comunicação. Qualquer estrutura organizacional deverá possuir um sistema de 

comunicação que permita que uma determinada mensagem saia de um emissor e chegue a um 

ou a vários receptores. Hampton (1990) propõe um modelo de comunicação e usa uma 

interessante metáfora para mostrar a importância da comunicação para a organização. Diz ele 

que “[...] o que a comunicação faz para uma empresa se parece com o que a corrente 

sangüínea faz para o organismo [...]”. É através da corrente sangüínea que o corpo todo recebe 

o oxigênio necessário para sobreviver. De forma análoga, o processo de comunicação 

interliga as pessoas e os departamentos com as informações necessárias. 

 

2.5.2 Estrutura Formal e Informal 
 

A forma de a organização operar exatamente como o previsto e retratado no 

organograma funcional e nos manuais de organizações e métodos está definida como a sua 

estrutura formal. 

A estrutura formal é aquela deliberadamente planejada e formalmente representada, 

em alguns de seus aspectos, pelo organograma (OLIVEIRA, 1994). 

                                                 
6 Distrito de Chicago. A fábrica contava com cerca de 40 mil empregados e as experiências realizadas visavam 

detectar de que modo fatores ambientais como a iluminação do ambiente de trabalho influenciavam a 
produtividade dos trabalhadores. 



Segundo Chiavenato (1997), a organização formal é aquela que está definida no 

organograma, sacramentada pela direção e comunicada a todos por meio dos manuais de 

organização. 

Estrutura informal é a rede de relações sociais e pessoais que não é estabelecida ou 

requerida pela estrutura formal. Surge da interação social das pessoas, o que significa que se 

desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem entre si. Portanto, apresenta 

relações que usualmente não aparece no organograma (OLIVEIRA, 1994). 

Complementando a idéia do autor, a estrutura informal é constituída pela rede de 

relacionamentos existentes no espaço corporativo e, neste caso, as lideranças têm papel 

fundamental, por isso, ela se desenvolve espontaneamente e é dinâmica. 

Sendo assim, o organograma, apesar de não mostrar os relacionamentos informais, 

retrata fielmente a divisão do trabalho e exibem de forma clara quais posições existem nas 

organizações, como estas são agrupadas em unidades, e como a autoridade formal flui entre 

elas ( MINTZBERG, 1995). 

Características próprias do comportamento humano, como as relações de amizade, os 

interesses pessoais, a pró- atividade e a propensão à liderança informal de alguns indivíduos, 

dentre outras, compõem o principal elemento delineador da estrutura informal. 

Sendo assim, Mintzberg afirma que as organizações não operam apenas da forma 

retratada em seus organogramas, existindo dentro delas centros de poder não regulamentados 

e que uma fértil rede de comunicações informais suplementa, e às vezes prejudica, os canais 

de autoridades e os regulamentos. 

 

2.5.3 Hierarquia 
 

Também um dos preceitos da teoria clássica, a hierarquia, segundo Chiavenato 

(1997), divide a organização em camadas ou escalas ou níveis de autoridade, tendo os 

superiores autoridades sobre os inferiores. 

Ao discutir o conceito de hierarquia, Morgan (1996) diz que a autoridade do superior 

sobre o subordinado caminha do topo para a base da organização; essa cadeia, que é resultante 

do princípio da unidade de comando, deve ser usada como canal de comunicação e de tomada 

de decisão. 

Banner e Cagné (1995) definem o conceito de diferenciação vertical que consiste no 

número de níveis na hierarquia da organização. 



Em função da divisão e da especialização do trabalho e da hierarquia, pode-se 

conceitualmente, dividir a organização em três níveis: 

Nível estratégico, responsável pelo planejamento estratégico da empresa. Segundo 

Chiavenato (1997), trata-se do nível em que as decisões são tomadas e são estabelecidos os 

objetivos e as metas da organização, bem como as estratégias para alcançá-los. O nível 

estratégico possui grande interação com o ambiente e lida com o grau de incerteza. 

Nível tático, responsável pelo planejamento tático, que tem por finalidade otimizar 

determinada área de resultado e não a empresa como um todo. Segundo Chiavenato (1997), 

esse nível é responsável pela articulação entre os níveis estratégico e operacional. É esse nível 

que amortece e limita os impactos da incerteza trazida pelo ambiente pelo nível estratégico, 

absorvendo-os para trazer ao nível operacional os procedimentos e programas de trabalho 

rigidamente estabelecidos que este deverá seguir para executar as tarefas básicas da 

organização com eficiência. 

Nível operacional, que influencia as decisões do planejamento operacional. Este por 

sua vez, pode ser considerado como a formalização, principalmente através de documentos 

escritos, das metodologias de desenvolvimento e implementação estabelecidas. Segundo 

Chiavenato (1997), é o nível no qual as tarefas são executadas e as operações realizadas, 

envolvendo o trabalho básico relacionado diretamente com a produção dos produtos ou 

serviços da organização. 

 

2.5.3.1 Distribuição de Autoridade e Responsabilidade 
 

Chiavenato (1997) define a autoridade como o poder de comandar outros, para que 

executem ou deixem de executar algo, da maneira considerada pelo possuidor dessa 

autoridade, como adequada para a realização dos objetivos da empresa ou do órgão.A 

autoridade se distingue por três características: é alocada em posições da organização e não 

em pessoas; é aceita pelos subordinados e flui de cima para baixo através da hierarquia 

verticalizada. 

Já a responsabilidade é, segundo o autor, o dever de desempenhar a tarefa ou 

atividade para a qual a pessoa foi designada. Ele ainda complementa que geralmente, o grau 

de autoridade é proporcional ao grau de responsabilidade assumida pela pessoa. 

Percebe-se que as definições de autoridade e responsabilidade são funções do 

conceito de poder, definido por Morgan (1996) como o meio através do qual conflitos de 

interesses são, afinal, resolvidos. Segundo o autor, desde que as organizações sejam, em larga 



escala, sistemas de tomada de decisão tem o poder de exercer uma grande influência nos 

negócios da organização à qual pertence. 

Chiavenato (1997) define ainda a delegação como o processo de se transferir 

autoridade e responsabilidade para posições inferiores na hierarquia. 

 

2.5.3.2 Amplitude e Controle 
 

O problema da amplitude de controle está relacionado à determinação do tamanho 

apropriado do grupo que se encontra ligado a um superior, Vasconcelos e Hemsley (1986) 

entendem que a decisão quanto à amplitude de controle envolve a definição do número 

máximo de subordinados que um chefe pode supervisionar eficientemente. 

Entende-se que não existe um número de subordinados que indique a amplitude de 

controle ótima. Embora o número de relações possíveis aumente geometricamente e o número 

de funcionários aritmeticamente, a consideração importante é a intensidade das relações reais. 

 

2.6 ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL 
 

Se houvesse um entendimento único a respeito do que é estratégia as coisas ficariam 

mais simples, no entanto em termos de nomenclatura quanto em termos de conceito, 

diferentes autores têm tanto similaridades quanto diferenças. 

Não existe uma definição precisa e universalmente aceita, de estratégia. Esta tem 

sido considerada como “algo que é altamente importante para o sucesso da companhia” 

contribui Steiner (1969, p.238), ou como uma determinação de metas e objetivos básicos de 

longo prazo de uma empresa, a adoção de cursos de ação e a alocação de recursos necessários 

para a execução das metas (CHANDLER, 1962). 

Como afirma Porter (1996), todas as organizações têm uma estratégia, seja ela 

explícita ou implícita. A estratégia resume o propósito, a razão de ser da organização e por 

isso precisa ser tratada com critério. Pode-se identificar tanto pontos a favor quanto contra a 

estratégia. A estratégia, encarada-se em termos de ações estratégicas, pode causar rigidez, 

bloqueios cognitivos e resistência a mudanças. A ausência dela deixa a empresa sem 

parâmetros para medir seu desempenho, sem senso de direção.  

Mintzberg (2000) resume o que está envolvido no processo de formação de estratégia 

com a seguinte frase: “A formação de estratégia [...] envolve transformação e também 

perpetuação; deve envolver cognição individual e interação social, cooperação e conflito; ela 



tem de incluir análise antes, programação depois, bem como negociação durante; e tudo isso 

precisa ser em resposta àquele que pode ser um ambiente exigente”. 

Estratégia é o conjunto formado pela missão, pelos valores, motivação, situações 

desejadas e a evitar da organização, que a impelem, dentro de uma seqüência coerente de 

decisões, na direção da busca de legitimação, sobrevivência e de aumentos na eficácia e 

eficiência. Nesta busca, a organização pode adotar estratégias como plano, padrão, trama, 

perspectiva e posição, mas em essência, a estratégia e a organização são entidades 

intrínsecamente ligadas. As duas devem estar em equilíbrio, ou o avanço será difícil, senão 

impossível, de ser obtido. 

 

2.6.1 Estratégia e Estrutura 
 

Um estudo realizado por Chandler (1998), apresentado em 1966, na primeira edição 

de seu livro, demonstra uma análise sobre a evolução de quatro grandes empresas norte 

americanas e a relação dinâmica entre a estrutura organizacional e sua estratégia. A estratégia 

que uma empresa persegue e a sua estrutura organizacional são formadas de maneira 

interdependente, cada uma influenciando e sendo influenciada pela outra (BESANKO; 

DRANOVE ; SHANLEY (1999); MINTZBERG (1991),  PEARCE e ROBINSON, 2000). 

A ligação entre a estratégia e a estrutura de uma organização tem sido um tema muito 

abordado por diversos autores. A estrutura geralmente tende a refletir a adoção de uma ou 

outra estratégia que a organização traça em termos de mercado, produto, cliente, etc. 

Woodward (1977, p.97) diz que “o critério para determinar se uma estrutura é 

apropriada para uma determinada organização deve ser baseado na extensão em que essa 

estrutura facilite o alcance dos objetivos dessa empresa[...]”. 

A combinação adequada entre estratégia e estrutura pode resultar em uma vantagem 

competitiva para a empresa. Por outro lado, a combinação ineficaz de estrutura com estratégia 

pode resultar em rigidez excessiva e falhas, dadas a complexidade e a necessidade de 

mudanças rápidas no novo ambiente competitivo em que as empresas operam. A seleção da 

estrutura organizacional e de controles que resultem em uma implementação eficaz da 

estratégia escolhida pela empresa é um desafio fundamental para os gerentes de alto escalão. 

No ambiente atual, com suas mudanças rápidas, a estratégia de uma empresa e a sua 

estrutura organizacional estão em uma relação complexa e dinâmica. Novas estratégias podem 

requerer novas estruturas, porém as estruturas atuais também restringem as opções 



estratégicas. Para Shrivastava (1994), as estruturas eficazes devem ser flexíveis e temporárias, 

respondendo aos constantes ajustes das estratégias aos ambientes turbulentos. 

A sobrevivência das organizações, neste mundo globalizado, vai depender da 

capacidade e a rapidez com que conseguem adaptar-se ou não aos novos tempos. 

Organizações pesadas, com estruturas rígidas e lentas em seu processo decisório correm o 

risco de desaparecer. O futuro está mais para aquelas que possuírem estruturas leves, flexíveis 

e eficazes, capazes de adequar-se rapidamente às alternativas estratégicas mais compatíveis 

com as mudanças que estão ocorrendo em seu meio ambiente. 

 

2.7 TECNOLOGIA 
 

A utilização da palavra “tecnologia” vem sendo ampliada para muitas áreas do 

conhecimento, alterando muitas vezes seu significado e distanciando-se da conceituação 

tradicional. Assim, seria oportuno caracterizar o significado da palavra “tecnologia” que será 

utilizada nesta pesquisa. 

Segundo Longo (1984), “tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos ou 

empíricos empregados na produção e comercialização de bens e serviços”. A conceituação de 

Blaumer apud Fleury (1978) se concentra mais na fabricação, ou seja, “se refere ao conjunto 

de objetos físicos e operações técnicas (mecanizadas ou manuais) empregadas na 

transformação de produtos em uma indústria”, similar à proposição de Abetti (1989) apud 

Steensma (1996), que define tecnologia como “um corpo de conhecimentos, ferramentas e 

técnicas, derivados da ciência e da experiência prática, que é usado no desenvolvimento, 

projeto, produção, e aplicação de produtos, processos, sistemas e serviços”. Já a conceituação 

utilizada por Kruglianskas (1996) é mais ampla, ou seja, “tecnologia é o conjunto de 

conhecimentos necessários para se conceber, produzir e distribuir bens e serviços de forma 

competitiva”, o que engloba todos os conhecimentos relacionados às atividades da empresa. 

Mintzberg (1995,p.131) também faz uma distinção entre o conceito de tecnologia e o 

sistema técnico, onde o primeiro seria “o conhecimento base da organização”e o segundo 

seria “os instrumentos utilizados no núcleo operacional para transformar as entradas e saídas. 

A exemplo podemos usar um gerente que utiliza um computador de última geração para 

produzir relatórios através de um editor de texto, ele utiliza relativamente pouco 

conhecimento técnico em um sofisticado sistema técnico.  

A dimensão tecnologia, dentro de uma organização, é o fator chave que leva a 

empresa a gerar produtos e serviços para a comunidade. Pode-se dizer que se constitui no 



“segredo” mais relevante, cujo conteúdo é o conhecimento “gerado e armazenado” pelas 

pessoas da organização, de caráter restritivo, e dentro de um mundo real. Uma empresa não 

pode existir sem ter a capacidade de manejar as tecnologias que geram seus produtos e 

serviços. As tecnologias patenteadas dão à empresa alguma segurança relativa no mercado 

durante um certo período de tempo, o qual na prática é indeterminado, pois tecnologias 

alternativas poderão aparecer nesse mercado. 

Daft (1999, p.79) afirma, de acordo com a figura 1 que a tecnologia serve à 

organização como sendo “as ferramentas, técnicas e ações utilizadas para transformação das 

entradas em saídas. A tecnologia é então o processo de produção aplicado por uma 

organização que inclui a maquinaria e os procedimentos de trabalho”. Neste conceito, a 

tecnologia está em todas as etapas produtivas, seja nas entradas, no processamento, como nas 

saídas. 

 

 

 

 

 

Figura 1: A Influência da Tecnologia 

Fonte: Daft (1999) 

 

Portanto, será adotado para análise da Secretaria de Administração e Gestão o 

conceito mais amplo sobre tecnologia, ou seja, o conhecimento, as técnicas e os equipamentos 

utilizados no processo de transformação de entradas em saídas, sem excluir com isso a 

tecnologia preexistente nas entradas. 

Contudo, quantidade de produtos novos introduzidos após a nova estrutura na SEAD, 

pelo grau de automação do processo e pela diversidade e complexidade das entradas, será 

possível avaliar parcialmente o grau de tecnologia atualmente vislumbrado dentro da 

organização. 

“O progresso tecnológico eliminará cada vez mais trabalho humano [...] todo esforço 

físico e parte do esforço intelectual poderão ser delegados a máquinas e [...] ao homem restará 

o monopólio das atividades criativas” (DE MASI apud MARTINS, 2006) 

TECNOLOGIA 

ENTRADA PROCESSAMENTO SAÍDA 



 

2.8 A ORGANIZAÇÃO E O USO DAS METÁFORAS 
 

Com o advento do século XXI, ocorreram e ocorrem freqüentes mudanças em 

diversas áreas do conhecimento, entre elas no campo da organização e administração. Com 

isso, surgem e desaparecem teorias que auxiliam sua compreensão. Para visualizar, as 

organizações e suas formas de administração, é fundamental conhecer a importância do uso 

das metáforas, pois dessa forma, é possível abordar os problemas organizacionais sob novas 

perspectivas. 

Etimologicamente, a palavra grega metaphora está ligada ao verbo “ir além de”, 

“transportar”. Nas línguas românicas, metáfora é uma figura de linguagem que consiste em 

transpor o significado de um termo para o outro, de campo semântico diferente, em virtude de 

um processo de comparação ou analogia. Mas a definição e o sentido dessa figura de estilo, 

sem dúvida, a mais importante da linguagem poética, foi bastante discutida entre os 

estudiosos (D`ONOFRIO, 2005, p. 358). 

Usar metáforas implica um modo de pensar e uma forma de ver que permeia a 

maneira pela qual conduzimos a vida. Por outro lado, pesquisas indicam que a metáfora 

exerce forte influência sobre nossa linguagem e sobre nossa forma de perceber e de 

compreender o mundo à nossa volta.  

A linguagem metafórica das organizações permite, por meio de análise, compreender 

e diagnosticar problemas e situações organizacionais, não apenas como artifício de 

linguagem, mas como um recurso de interpretação para se pensar a realidade das 

organizações. 

 Entre os que pesquisaram e estudaram o sentido da metáfora, encontra-se Morgan 

(1996), que traz uma contribuição nova e fundamental ao abrir perspectivas para análise de 

mudança organizacional a partir da visão crítica que oferece da maior parte das teorias e 

abordagens até hoje utilizadas para explicar os fenômenos que ocorrem dentro das 

corporações de trabalho, ao interpretar as organizações a partir de metáforas, comparando-as a 

imagens que permitem vê-las enquanto máquinas, organismos vivos, cérebros, culturas, 

sistemas políticos, prisões psíquicas, fluxos e transformações e finalmente, enquanto 

instrumento de dominação. 

Todavia, Morgan afirma através do texto extraído abaixo, que observadores 

habilidosos desenvolvem a destreza para ler situações, tendo vários cenários em mente e 

concebendo ações que parecem apropriadas às leituras assim obtidas. Tal observador tem a 



capacidade de permanecer aberto e flexível, interrompendo julgamentos abruptos sempre que 

possível, até ter uma visão mais compreensiva da situação emergente: 

 

  Essa aptidão comumente se desenvolve como um processo intuitivo, 
aprendido através da experiência e da habilidade natural. Embora, às vezes, uma 
pessoa possa realmente declarar que ela necessita “ler aquilo que está acontecendo 
em X”, ou “lidar com algo em Y”, o processo de ler e reler frequentemente ocorre 
em um nível quase subconsciente. Por essa razão, sempre se acreditou que 
administradores eficazes e aqueles que resolvem problemas nasceram assim; em 
lugar de terem sido treinados, possuem um tipo de poder mágico para compreender e 
transformar as situações que encontram. 

 

Metáforas operam como pontes, conduzindo conexões mentais de alto nível entre 

entidades (BECK, 1987). Metáforas expressam sentidos que são impossíveis de traduzir em 

linguagem literária (GIBBS JR. e HALL, 1987). 

A metáfora pode funcionar, portanto, como um “instrumento cognitivo”, na medida 

em que, ao ser compreendida, algo de novo é criado, permitindo diferentes formas de 

percepção. 

 Morgan considera ainda como sistemas imperfeitos e perigosos de comunicação e 

que foram recentemente reabilitadas como formas fundamentais de manifestação de processos 

cognitivos.  

A seguir, serão exploradas a natureza das metáforas que estão sendo consideradas, 

bem como a implicação concreta para a compreensão da prática organizacional.  

 
2.8.1 Organizações Vistas Como Máquinas 
 

Essa metáfora é baseada nos princípios mecanicistas da Teoria Clássica da 

Administração e tida como presença evidente na organização moderna (organizações 

burocráticas), como forma de pensamento mecânico. Tal metáfora originou-se das 

transformações radicais da atividade produtiva, deixando a sua marca na imaginação, 

pensamento e sentimento dos homens. 

Essa instrumentalidade é evidente nas práticas das primeiras organizações formais, 

das quais se tem notícia, tais como aquelas que construíram grandes pirâmides, impérios, 

igrejas e armadas. Todavia, foi com a invenção e proliferação das máquinas, particularmente 

durante a Revolução Industrial na Europa e América do Norte que os conceitos de 

organização realmente se tornaram mecanizado. Devido ao uso das máquinas, especialmente 

na indústria, foi necessário que as organizações se adaptassem às exigências das próprias 

máquinas.  



De acordo com Morgan as organizações planejadas e operadas como se fossem 

máquinas são comumente chamadas de burocracias. Mas a maioria das organizações são até 

certo ponto, burocratizadas devido a maneira mecanicista de pensamento que delineou os 

mais fundamentais conceitos de tudo aquilo que sejam as organizações. 

 Nesta concepção, as instituições operam como burocracias no sentido proposto por 

Max Weber7. Suas partes pertencem a um conjunto em que existem relações ordenadas. Todas 

as atividades são planejadas, visando o alcance dos objetivos. A produção é realizada em 

série, as atribuições são divididas entre as partes e não há sobreposições. 

Desta forma, os processos de administração são tornados rotineiros e definidos com 

clareza. O modelo institucional define claramente uma hierarquia por meio de linhas precisas 

de comando e comunicação. A autoridade é centralizada e a disciplina é esperada por todos, e 

ainda, os interesses individuais são subordinados aos da organização. 

Quando os administradores pensam em organizações dentro dessa metáfora, tendem 

a administrá-las e projetá-las como máquinas constituídas de partes entrelaçadas onde cada 

uma desempenha um papel claramente definido no funcionamento do todo. Ao passo que, às 

vezes, isto pode provar ser altamente eficaz, em outros momentos, pode ter resultados muito 

desastrosos. Um dos mais básicos problemas do moderno gerenciamento é que a forma 

mecanicista de pensar fica tão integrada em nossas concepções diárias de organizações que 

freqüentemente é muito difícil encontrar outra forma de organizar.  

No filme Tempos Modernos ( figuras 5 e 6 ), Chaplin quis passar uma mensagem 

social. Cada cena é trabalhada para que a mensagem chegue verdadeiramente tal qual seja. E 

nada parece escapar: máquina tomando o lugar dos homens, as facilidades que levam a 

criminalidade, a escravidão.  

A organização representada pelo filme, demonstra a idéia de uma estrutura mecânica 

e desenhada exclusivamente para induzir as pessoas a terem um comportamento previsível. A 

autoridade para a tomada de decisão é centralizada, os subordinados são bem supervisionados 

e a informação flui verticalmente de cima para baixo. 

                                                 

7 Max Weber sociólogo alemão, também é conhecido pelo seu estudo da burocratização da sociedade. No seu 
trabalho, Weber delineia a famosa descrição da burocratização como uma mudança da organização baseada 
em valores e ação (a chamada autoridade tradicional) para uma organização orientada para os objetivos e ação 
(chamada legal-racional). Seus estudos sobre a burocracia da sociedade tiveram grande importância no estudo 
da Teoria da Burocracia, dentro do campo de estudo da administração de empresas. 

 



Numa estrutura mecanicista as tarefas associadas a um papel são claramente 

definidas e normalmente a relação de pessoa e tarefa é de um para um. A especialização é alta 

e as pessoas sabem exatamente qual é a sua responsabilidade. 

 

 

Figuras 2 e 3: Cena do Filme Tempos Modernos com Charles Chaplin8 
Fonte: <htpp://www.cineplayers.com/filme.phd?id=598> 
Acesso em: 30/04/2008 
 

2.8.2 As Organizações Vistas Como Organismos 
 

Outra metáfora concebe organizações como organismos, enfocando a atenção no 

entendimento e no gerenciamento das “necessidades” organizacionais e nas relações 

ambientais. 

Com base em todos os problemas levantados pela visão mecanicista da organização, 

muitos teóricos abandonaram este modo de pensar e passaram a inspirar-se, sobretudo na 

biologia como fonte de idéias para refletir sobre as organizações. Notou-se assim, que era 

possível pensar nas organizações como se fossem organismos. 

                                                 
8 Sir Charles "Charlie" Spencer Chaplin foi considerado o mais famoso ator dos primeiros momentos do cinema 

hollywoodiano, e posteriormente um notável diretor. No Brasil é também conhecido como Carlitos 
(equivalente a Charlie), nome de um dos seus personagens mais conhecidos. 



Morgan afirma que a teoria da organização transformou-se num tipo de biologia na 

qual as distinções e relações entre moléculas, células, organismos, complexos, espécies e 

ecologia são colocadas em paralelo com aquelas entre indivíduos, grupos, organizações, 

populações e sua ecologia social.  

Sendo assim, são consideradas como sistemas abertos em troca com o ambiente, em 

que sobrevivem as mais aptas e que podem ter suas necessidades satisfeitas. Nesta metáfora, a 

ecologia e a seleção natural tornam-se peças chaves para a compreensão.  Neste enfoque os 

diferentes tipos de organizações são vistos como pertencentes a diferentes espécies, sendo o 

tipo burocrático apenas um desses. 

Vejamos o que fala o texto extraído de Morgan: 

Dessa forma, as organizações são concebidas como sistemas vivos, que 
existem em um ambiente mais amplo do qual dependem em termos da satisfação das 
suas várias necessidades. Assim, à medida que se olha à volta do mundo da 
organização, percebe-se que é possível identificar diferentes tipos de organizações 
em diversos tipos de ambientes. Exatamente como se podem encontrar ursos polares 
nas regiões árticas, camelos nos desertos e jacarés nos pântanos, nota-se que certas 
espécies de organizações estão mais bem “adaptadas”para determinadas condições 
ambientais do que outras. Descobre-se que organizações burocráticas tendem a 
funcionar mais eficazmente em ambientes que são estáveis ou, de alguma forma, 
protegidos, e que tipos muito diferentes são encontrados em regiões mais 
competitivas e turbulentas, tais como empresas de alta tecnologia, nos campos 
aeroespacial e microeletrônica.  

 
Também somos encorajados a considerar as relações entre as espécies e a 

desenvolver uma ecologia inter-organizacional. Como no caso de uma metáfora mecânica, 

este tipo de imagem leva-nos a ver e entender as organizações de uma perspectiva nova e 

diferente que tem contribuído muito para a teoria da administração moderna. A Abordagem 

Sistêmica e a Teoria Contingencial se suportam nesse tipo de metáfora (WOOD, 1999). 

Morgan coloca que sob a influência da metáfora da máquina, a organização ficou 

fechada dentro de uma espécie de engenharia que se preocupava apenas com a relação entre 

objetos, estruturas e eficiência. Já quando a idéia da organização vista como organismos 

passou a ser estudada pelos teóricos, o foco de atenção passou a ser assuntos mais genéricos, 

tais como sobrevivência, relação organismos- ambiente e eficácia organizacional. 

 No entanto, diferentes espécies são adequadas para lidar com diferentes demandas 

ambientais, o que nos permite desenvolver interessantes teorias sobre relações organização-

ambiente. Mais do que isso, somos encorajados a entender como as organizações nascem, 

crescem, desenvolvem, declinam e morrem, e como elas são capazes de se adaptar às 

mudanças ambientais. Dessa forma, as organizações passaram a ser entendidas como sistemas 

vivos, que existem em um ambiente mais amplo do qual dependem em termos da satisfação 



das várias necessidades, sendo possível identificar diferentes tipos de organização em 

diferentes tipos de ambiente. 

A motivação é uma das ferramentas essenciais, ao contrário da divisão do trabalho, 

do controle e da autoridade. Presume-se na visão de organismo, a existência de colaboração e 

não de conflitos. Ao invés do trabalho se organizar em série, ele se dá em sistema e 

subsistemas. Um dos critérios observados é a eliminação de disfunções, visto que o não 

funcionamento de qualquer parte prejudica o todo. Em cada uma das partes pode ser 

encontrado um ciclo contínuo de entradas, transformações e saídas. A retroalimentação serve 

para a auto-regulação e manutenção de estabilidade. Há diferenciação e especialização dos 

órgãos, como nos seres vivos. 

A idéia fundamental dessa força deu-se ao fato de que, fazendo com que os 

empregados se sintam mais úteis e importantes, dando a eles cargos significativos , bem como 

autonomia, responsabilidade e reconhecimento, tanto quanto possível, isto seria um meio de 

envolvê-los mais no seu trabalho. 

Tal idéia ofereceu uma excelente base para o desenvolvimento daquilo que é agora 

conhecido como administração de recursos humanos. Os empregados deveriam ser vistos 

como recursos valiosos que poderiam contribuir de maneira rica e variada para as atividades 

da organização, caso se desse à eles oportunidades apropriadas. 

Um repertório de meios (figura 4) através dos quais os empregados poderiam ser 

motivados em todos os níveis hierárquicos das necessidades foi elaborada através da teoria de 

Maslow. Tal teoria comprovou-se extremamente atrativa no ambiente da administração, uma 

vez que ofereceu a necessidade de motivar os empregados através de necessidades de “nível 

mais alto”sem se pagar a eles mais dinheiro. 

Segundo Silva [S.d.]9 “numa visão sintética e abrangente, pode-se dizer que existem 

duas forças extremas que mobilizam o homem para a ação, a eliminação do desconforto e a 

busca do conforto, ou superação de crises e a criação do futuro do seu sonho”. 

Conhecer o propósito e a importância de sua participação no processo, assim como 

ser valorizado, isso pode ser um fator motivacional para o funcionário. 

Conforme Hunter (2004) “a apreciação do trabalho realizado pode ser classificado 

como uma necessidade de estima ou de auto-realização, dependendo de indivíduo para 

indivíduo”. 

                                                 
9 SILVA, José Carlos Teixeira da. É professor do departamento de engenharia da produção na Escola Politécnica 
da universidade de São Paulo.   



Morgan fala sobre o trabalho na maioria das localidades do mundo e enfatiza que ao 

se planejar e administrar qualquer tipo de sistema social quer seja este um pequeno grupo, 

uma organização ou uma sociedade, deve-se ter em mente a interdependência entre a parte 

técnica e as necessidades humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Exemplo da Maneira Como as Organizações Podem Satisfazer os Diferentes Níveis 

de Necessidades da Hierarquia de Maslow. 

Fonte: Morgan (1996, p.47) 

 

2.8.3 As Organizações vistas como cérebros 
 

Esta metáfora parte da premissa que a organização, de modo similar ao cérebro, é um 

sistema de processamento de informações capaz de aprender a aprender, e que ambos podem 

ser concebidos para refletir os princípios holográficos. A verdadeira aprendizagem chega ao 

coração que significa ser humano. Através da aprendizagem, nos recriamos. Através da 

aprendizagem tornamo-nos capazes de fazer algo que nunca fomos capazes de fazer. Através 

da aprendizagem percebemos novamente o mundo e nossa relação com ele. Através da 

aprendizagem, ampliamos nossa capacidade de criar, de fazer parte do processo gerativo da 

vida (SENGE, 1990).  



As organizações quando concebidas como cérebros, damos destaque a importância 

do processo de inteligência, aprendizagem e informação, o que nos proporciona uma estrutura 

de referência para, nestes termos, entender e acessar as organizações modernas. 

Sendo assim, Kramlinger (1992) diz que as organizações devem ser constituídas por 

um corpo de indivíduos alinhados à todos os níveis, que aprendam espontaneamente e inovem 

meios que promovam o bem estar e a missão da organização. 

Isto significa ainda que, a organização toda pode ser contida em todas as suas partes 

ou funções ou unidades que a compõem, de maneira que a partir de cada uma delas esta possa 

ser reconstruída, pois cada uma das partes poderia representar o todo.  

Morgan diz que, possivelmente usando o cérebro como uma metáfora para a 

organização, seja viável desenvolver a habilidade para realizar o processo de organização de 

maneira que promova a ação flexível e criativa, já os teóricos contingenciais sugerem que se 

estaria procedendo mais acertadamente ao apontar as pessoas certas para ações e estruturas de 

recompensas que os motive a satisfazer as suas próprias necessidades  através da consecução 

dos objetivos organizacionais.  

Chiavenato (1987) afirma que não há uma única melhor forma de organizar para 

obter a eficiência máxima e a melhor performance e que as organizações operando em alto 

grau de incerteza, necessitam uma estrutura mais flexível e menos burocrática. 

As organizações cérebros ao invés de passivas, são agentes ativos em seu entorno. 

São capazes de auto-organização e de escolher como o seu mundo deve ser. Morgan 

caracteriza o cérebro da seguinte forma: 

[...] O cérebro é um sistema que dá início à ação inteligente, 
permanecendo supremos entre todos os sistemas naturais e feitos pelo homem dos 
quais se tem conhecimento. Certamente nenhum sistema feito pelo homem está 
próximo de atingir a sofisticação de até mesmo tipos simples de cérebros. 

 
Muitos administradores e teóricos organizacionais apenas tocaram superficialmente 

neste ponto, limitando a sua atenção à idéia de que a organização necessita de um cérebro ou 

uma função semelhante de um cérebro, seja sob forma de grupos de planejamento 

corporativo, grupos de reflexão, ou unidade de pesquisa centralizada capazes de pensar para o 

resto da organização, controlar e integrar sobretudo a atividade organizacional. 

Não há duvida que o mundo de hoje não será igual ao mundo de amanhã. Diante 

desta perspectiva, entendemos que necessariamente as organizações cada vez mais 

necessitarão aumentar a capacidade de aprender para lidar com os problemas e desafios que 

surgirão de forma cada vez mais rápida. A tendência aponta para uma competitividade 

extrema. Desta forma, as empresas de sucesso são aquelas que criam sistematicamente novos 



conhecimentos, canalizando pela organização inteira e incorporando em tecnologias e 

produtos.Tornar o conhecimento pessoal disponível a todos os outros deve ser uma prioridade 

numa organização cujo único lema é a inovação contínua.  

 

2.8.4 As Organizações Vistas Como Culturas 
 

No ambiente globalizado, turbulento, onde as interações sociais ocorrem entre 

pessoas de diferentes regiões e países, a palavra cultura emerge como uma das variáveis 

fundamentais para a compreensão do fenômeno organizacional. 

A metáfora da cultura foca a atenção no lado humano da organização, ressaltando o 

significado simbólico de cada aspecto virtual da vida organizacional. Estes aspectos podem 

ser a linguagem, normas, folclore, cerimônias e outras práticas sociais que comunicam ou 

expressam ideologias-chave, bem como os valores e crenças que guiam a ação. De acordo 

com Fleury e Fischer (1996), tais aspectos formam uma identidade que é moldada através da 

interação de seus funcionários que criam e adotam a cultura. Daí o interesse por administrar a 

cultura corporativa, como se esta fosse o “elemento de ligação normativo” que mantém a 

organização unida. 

O indivíduo é essencialmente um ser de cultura. Nesse sentido, a cultura torna 

possível a transformação da natureza e faz com que os povos se diferenciem pelas suas 

elaborações culturais, invenções e diferentes resoluções e encaminhamentos dos problemas. 

Hall (1993) afirma que a cultura possui três características: ela não é inata, e sim 

aprendida. suas distintas facetas estão inter-relacionadas; ela é compartilhada e de fato 

determina os limites dos distintos grupos. A cultura é o meio de comunicação do homem. 

Fleury e Fischer (1989) propõem que a cultura é concebida como um conjunto de 

valores e pressupostos básicos expresso em elementos simbólicos, que em sua capacidade de 

ordenar, atribuir significações, construir a identidade organizacional, tanto age como elemento 

de comunicação e consenso, como oculta e instrumentaliza as relações de dominação. 

Sendo assim, conseguimos entender, distinguir, ou até diferenciar uma organização 

de outra semelhante. Há uma determinada maneira específica em que a organização se 

organiza e é transmitida através da linguagem, ritos, mitos e história. Tudo isto interligado é o 

que constitui a cultura de determinada organização.  

O ponto central consiste em que as organizações desenvolvem uma cultura muito 

própria, uma identidade específica que revela o modo de ser, pensar e agir diante da realidade. 

Assim, as crenças e as idéias que as organizações possuem de si mesmas, bem como daquilo 



que pensam fazer com respeito a seu ambiente, influenciam sobremaneira na materialização 

de seus objetivos, encorajando-os também para a formulação e o estabelecimento da sua 

estratégia.  

Morgan explica que, quando falamos de cultura, referimos tipicamente ao padrão de 

desenvolvimento refletido nos sistemas sociais de conhecimento, ideologia, valores, leis e 

rituais quotidianos. 

Nas organizações atuais observa-se uma mudança cultural que se reflete na 

modificação da estrutura de poder burocrática para outra, mais flexível, onde o poder deriva 

mais dos grupos, ou equipes, do que de indivíduos isolados. Na medida em que o 

conhecimento gerado pela equipe tende a ser mais amplo e completo do que o conhecimento 

gerado individualmente, a estrutura verticalizada tende a desaparecer. 

 

2.8.5 Organizações Vistas Como Sistemas Políticos 
 

A grande ênfase da discussão das organizações enquanto sistemas políticos calcam-

se na dicotomia entre as formas de participação e de acesso às decisões e ao poder dentro das 

organizações. 

Segundo Morgan, entender as organizações como sistemas políticos é trabalhar com 

conceitos tais como interesses, conflitos e poder, bem como compreender o espaço produtivo 

em relação a direitos e deveres nas suas formas de expressão da cidadania. Neste sentido, 

discutir a organização enquanto sistema político contrapõe-se, em certa parte, à visão 

mecanicista de organização, na medida em que esta visão tem como principal sustentáculo a 

racionalidade e explora a inerência do conflito na estrutura social na qual se baseiam as 

organizações. 

O autor salienta que há uma tendência de não se reconhecer a organização enquanto 

sistema político sob a alegação e o respaldo tecnicista. Ou seja, nega-se o fato de a 

organização ser política em contraposição a uma racionalidade que nortearia as ações 

gerenciais. Dentro dessa concepção, é comum que as manifestações do poder sejam expressas 

sempre apoiadas por um arcabouço de conhecimentos técnicos que justificam ações e 

decisões tomadas na organização. Alega-se não se fazer política dentro da organização, mas, 

pelo contrário, apenas se aplica o conhecimento técnico em favor da produtividade 

organizacional. Assim, não se admite que a organização seja guiada por interesses particulares 

e individualizados e qualquer conotação política acaba ganhando uma ênfase pejorativa. 

Segundo Morgan: 



A maior parte das pessoas que trabalha numa organização admite, na 
privacidade, que estão cercadas por formas de ‘arranjos’, através dos quais 
diferentes pessoas tentam ir ao encontro de interesses particulares. Todavia, esse 
tipo de expediente é raramente discutido em público. A idéia de que espera que as 
organizações sejam racionais nas quais os membros procuram por objetivos comuns 
tende a desencorajar a discussão sobre a motivação política 

  

Diferente de outras visões que olham as organizações como empreendimentos 

interligados e racionais que perseguem um objetivo comum, a metáfora política encoraja olhar 

as organizações como redes de pessoas interdependentes com interesses divergentes que se 

unem com o propósito de satisfazer as suas necessidades básicas (ganhar dinheiro), 

desenvolver uma carreira profissional ou de perseguir metas fora de seus trabalhos (lazer, 

religião). Para Maslow (1943) "[...] à medida que os aspectos básicos que formam a qualidade 

de vida são preenchidos, podem deslocar seu desejo para aspirações cada vez mais elevadas." 

Maslow (1943) conclui que sua teoria motivacional não é a única a explicar o comportamento 

humano, pois nem todo comportamento é determinado pelas necessidades.  

Usa-se uma metáfora política para tentar olhar os diferentes conjuntos de interesses, 

conflitos e jogos de poder que permeiam as atividades nas organizações. As organizações são 

vistas como sistemas de governo, apoiando-se em vários princípios políticos para legitimar 

tipos diferentes de regras, assim como os diferentes fatores presentes nas políticas da vida 

organizacional. 

Esta metáfora contribuiu para esclarecer que a realidade da política é um aspecto 

inevitável da vida organizacional. Os interesses, conflitos e uso do poder, oferecem um meio 

prático para a compreensão da dimensão da política da organização, enfatizando o papel 

chave do poder na determinação dos resultados, preenchendo a deficiência das metáforas 

anteriores. A racionalidade é sempre política. Ninguém é neutro nas organizações. As tensões 

desintegradoras que surgem nas estruturas organizacionais são acentuadas devido a diversos 

interesses, tornando mais difíceis as ações integradoras, surgindo organizações com 

características de sistemas menos rígidos. Esta estrutura organizacional promove incentivo 

para que os  indivíduos ajam politicamente.  

Quando se analisam as organizações do modo tratado pela metáfora, a atividade 

política é muito destacada, passando-se a ver política em todos os lugares, tentando encontrar 

intenções ocultas, podendo causar cinismo e desconfiança. A análise dos interesses, dos 

conflitos e do poder facilmente dá origem a uma interpretação maquiavélica, sugerindo que 

todo mundo esteja tentando enganar todo mundo. Desta forma perdem-se de vista as 

implicações mais sérias da metáfora, como uma visão aristotélica da política como uma força 



construtiva da ordem social e a possibilidade de usar princípios para examinar e reestruturar o 

relacionamento entre a organização e a sociedade. 

O que Morgan utiliza para dar sustentação à metáfora da organização como sistema 

político parte da própria concepção do que é política e de qual é a sustentação dos sistemas 

políticos. Retomando o conceito de Aristóteles, expõe-se que a política, cuja origem vem do 

grego polis (cidade), é a expressão da forma como devem ser tratadas as divergências de 

interesses dentro das estruturas sociais. “A política, para ele (Aristóteles), ofereceu meios de 

criar ordem na diversidade enquanto evitava formas e regras totalitárias”  

Sendo assim, no âmbito organizacional, os interesses explicam-se em termos de 

tarefas, carreira e vida pessoal.A primeira tem a ver com o cargo atual do funcionário, o 

segundo com as questões de personalidade, atitude, crenças, valores, e o terceiro com o 

relacionamento do individuo com o mundo exterior. 

  

2.8.6 As Organizações Vistas Como Prisões Psíquicas  
 

 Esta metáfora sugere que as organizações são fenômenos psíquicos, ou seja, o 

produto de processos conscientes e inconscientes, no qual as pessoas podem ficar prisioneiras 

das imagens, idéias, pensamentos e ações que esses processos geram. Assim, pressupostos 

falsos, crenças preestabelecidas, regras operacionais numerosas e sem questionamento, entre 

outras premissas e práticas podem combinar-se para formar pontos de vista muito estreitos do 

mundo, fornecendo tanto uma base como uma limitação para ações organizadas. Enquanto 

criam um modo de enxergar, sugerindo uma forma de agir, tendem também a gerar maneiras 

de não ver e de eliminar a possibilidade de ações associadas a visões alternativas da realidade.  

Segundo Morgan, Prisões Psíquicas são aquelas armadilhas que os próprios homens 

criam para si mesmo, como nas organizações, por exemplo, em que as pessoas tornam-se 

prisioneiras de imagens, idéias, pensamentos e ações, pois aquelas são consideradas 

fenômenos psíquicos, criadas por processos conscientes e inconscientes. 

A idéia de prisão psíquica foi explorada pela primeira vez na República de Platão, 

através da famosa alegoria da caverna na qual Sócrates estabelece as relações entre aparência, 

realidade e conhecimento. Os moradores da caverna tomam as sombras por realidades, 

atribuindo-lhes nomes, conversando com elas e até mesmo ligando sons fora da caverna com 

os movimentos que observam na parede. Para estes prisioneiros, é este universo sombrio que 

constitui a verdade e a realidade, uma vez que não possuem conhecimento de nenhum outro. 



Com essa metáfora, o famoso Mito da Caverna, Platão quis mostrar muitas coisas. 

Uma delas é que é sempre doloroso chegar-se ao conhecimento, tendo-se que percorrer 

caminhos bem definidos para alcançá-lo, pois romper com a inércia da ignorância (agnosis) 

requer sacrifícios. A primeira etapa a ser atingida é a da opinião (doxa) quando o indivíduo 

que ergueu-se das profundezas da caverna tem o seu primeiro contanto com as novas e 

imprecisas imagens exteriores.  

Neste primeiro instante ele não as consegue captar na totalidade, vendo apenas algo 

impressionista flutuar à sua frente. No momento seguinte, porém, persistindo em seu olhar 

inquisidor, ele finalmente poderá ver o objeto na sua integralidade, com os seus perfis bem 

definidos.  

Então ele atingirá o conhecimento (episteme). Esta busca não se limita a descobrir a 

verdade dos objetos, mas algo bem mais superior: chegar à contemplação das idéias morais 

que regem a sociedade - o bem (agathón) , o belo (tokalón) e a justiça (dikaiosyne). 

Nesta pesquisa, visualizamos “Prisões Psíquicas” dentro da SEAD, verificando o 

quanto elas influenciam nas interfaces dos servidores que constroem o ambiente e a vida 

organizacional. 

As organizações são instituições que foram criadas, constituídas pelos homens e 

delas fazem parte um conjunto de idéias, pensamentos e ações. Embora elas tenham sido 

criadas, projetadas pelo homem, acabam pela própria natureza, tornando esses homens seus 

prisioneiros. 

Entretanto, muitos de nós resistimos ou ridicularizamos esforços de esclarecimento, 

preferindo permanecer na escuridão a enfrentarmos os riscos de exposição a um mundo novo 

que ameaça as antigas crenças. Nas organizações, a realidade não é muito diferente, as 

pessoas, na rotina que estão acostumadas a fazer, acabam se habituando às ilusões que criam 

assim as organizações se tornam aprisionadas pelo seu próprio processo inconsciente, cujos 

significados não são percebidos. 

A metáfora da prisão psíquica retrata a forma como as organizações acabam sendo 

prisioneiras da sua própria forma de raciocínio. 

Em sua abordagem, Morgan considera que “a base para este tipo de raciocínio é dada 

por Sigmund Freud, que afirma que o inconsciente é criado à medida que os seres humanos 

reprimem os seus desejos primários e pensamentos secretos”. (p. 209) 

Percebe-se que a visão de Freud sobre a sexualidade é bastante ampla. Ele acredita 

que as crianças se desenvolvem através de diferentes fases, sejam oral, anal, fálica e genital, e 

essas experiências podem ser positivas ou negativas na vida adulta e podem influenciar as 



várias formas de repressão da sexualidade, pois a personalidade é moldada à medida que o 

indivíduo aprende a lidar com impulsos e desejos primários de sua vida. 

O inconsciente é o reservatório de material reprimido, memórias dolorosas, 

prazerosas, desejos e traumas, necessidades não satisfeitas que podem a qualquer momento 

eclodir na vida organizacional. 

“As organizações não são condicionadas somente pelos seus respectivos ambientes, 

são também moldadas por interesses inconscientes dos seus membros e pelas forças 

inconscientes que determinam as sociedades nas quais elas existem” (MORGAN, 1996, 

p.216). 

 

2.8.7 As Organizações Vistas Como Fluxo e Transformação 
 

Morgan destaca que uma organização que realmente queira entender o seu ambiente, 

deve começar primeiro a tentar entender-se a si mesma, uma vez que a compreensão do 

ambiente é sempre uma projeção de si própria. Para isto, baseia-se na teoria da autopoiesis a 

qual argumenta que o fato do sistema interagir com seu ambiente facilita a sua própria auto-

reprodução (MATURANA ; VARELA, 1980) 

 Uma outra vertente de estudo da auto-organização é a de Henri Atlan apud Bauer 

(1999) e seu princípio da complexidade por auto-organização através do ruído, onde ruído 

corresponde a toda desordem, incerteza, instabilidade e aleatoriedade.  

De acordo com esta ótica, muitas organizações se encontram com sérios problemas 

de lidar com o mundo exterior por não reconhecerem que este é uma parte de seus respectivos 

ambientes. Nesse sentido, deve-se considerar que as organizações mudam e se transformam 

em conjunto com seu meio ambiente (fornecedores, clientes, trabalhadores, coletividade, 

concorrência), levando a compreender que o padrão de organização que se vai revelando com 

o passar do tempo é evolutivo.  

Por volta dos anos 500 a.C., o filósofo grego Heráclito10 observou que não se pode 

pisar duas vezes o mesmo rio, já que as águas continuam constantemente rolando.Conforme 

observou, “tudo flui e nada permanece igual, tudo se desintegra e nada continua, [...] o frio se 

torna quente e o quente, frio; o úmido se torna seco e o seco umedece, [...] É ao mudar que as 

coisas encontram repouso”. Para Heráclito, os segredos do universo seriam descobertos nas 

tensões ocultas e nas conexões que simultaneamente criam padrões de unidade e mudança.  

                                                 
10 Um dos primeiros filósofos ocidentais a conceber a idéia de que o universo se encontra em constante 
transformação, incorporando tanto características de permanência quanto de mudança. 



Daí questiona-se: Que importância estas idéias podem ter para se compreender uma 

organização ou as organizações? Sob quais formas plausíveis poderia a imagem de um 

universo pulsante e mutante, ou então, de um rio em movimento, auxiliar a compreensão do 

modo pelo qual os homens se organizam na vida social?  

Se o mundo da organização é uma realidade empírica aparente, é possível então 

compreender melhor a natureza da organização pela descodificação da lógica da 

transformação e da mudança através das quais esta realidade se revela. 

Morgan diz que estas imagens fazem um convite para que se busque a dinâmica 

básica que origina e mantém as organizações e os seus respectivos ambientes como formas 

sociais concretas. 

 

2.8.8 As Organizações Vistas Como Instrumentos de Dominação 
 

Morgan afirma que o real valor desta perspectiva é que a mesma demonstra que até 

as formas mais racionais e democráticas de organização podem resultar em modelos de 

dominação. Por exemplo, objetivos racionais de maior rentabilidade ou de crescimento 

organizacional provocam, não poucas vezes, impactos negativos intrínsecos nas organizações, 

tanto nos empregados como no seu ambiente, embora estes não sejam necessariamente 

intencionais. Assim, uma maior rentabilidade pode significar um maior esforço dos 

funcionários, o qual não necessariamente implique uma melhoria nas suas remunerações. Em 

outros termos, aquilo que é racional desde o ponto de vista da organização pode ser 

catastrófico na ótica do funcionário.  

Nas organizações vistas como instrumentos de dominação, muitos empregados e 

administradores em vários níveis têm as suas vidas pessoais e a saúde sacrificadas nos altares 

da devoção organizacional. No mundo de hoje, indivíduos e até comunidades inteiras de 

funcionários se vêem jogados fora, após anos de trabalho e de dedicação quando as 

organizações onde trabalharam não têm mais necessidade deles. Indivíduos encontram-se 

permanentemente desempregados, mesmo quando acham que ainda têm muitos anos de 

trabalho útil diante de si. Comunidades consideram que são incapazes de sobreviver quando 

organizações das quais dependiam economicamente decidem levar o capital para outro lugar. 

Por outro lado, muitos executivos e funcionários em geral submetem-se com muita freqüência 

aos instrumentos de dominação de suas empresas, aceitando trabalhos insalubres, atuando sob 

stress e pressão constantes e aceitando várias exigências, na perspectiva de mostrarem-se 

enquadrados, conformes e leais às normas e aos valores de sua organização. Muitas empresas 



exigem que seus executivos sejam homens e mulheres totalmente devotados, vivendo e 

sonhando com a vida organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 RESULTADO DA PESQUISA DE CAMPO 
 

3.1 A HISTÓRIA DA SEAD 
 

A Secretaria de Administração e Gestão - SEAD deu início as suas atividades como 

Departamento de Administração do Serviço Público do Amazonas (DASPA), vinculado 

diretamente ao Gabinete do Governador. Teve sua criação como Secretaria de Estado da 

Administração do Amazonas (SEAA), instituída através da Lei n. 901 de 26 de novembro de 

1969. 

A estrutura inicial era composta por Comissões Permanentes, Assessoria, 

Coordenadoria, Consultoria Jurídica, Departamentos, Divisões e Seções, que culminou a 

época com a criação da Escola de Serviço Público do Estado (ESPEA). 

No decorrer do tempo a SEAD passou por diversas reformas, com adequação de sua 

estrutura a importantes mudanças, função de novos projetos e  procedimentos que exigiu 

adaptação às novas tecnologias, sempre na busca de realinhar a organização as necessidades 

do Governo do Estado, dos servidores e da sociedade. 

A mudança estrutural mais recente ocorreu através da Lei Delegada n. 75, de 18 de 

maio de 2007, tendo como base a Resolução Legislativa n. 408, de 27 de dezembro de 2006, 

que delegou ao Governador do Estado do Amazonas atribuição legal para reorganizar 

administrativamente a estrutura do Poder Executivo. 

 

3.2 SOBRE O DASP 
 

Na opinião de BRESSER PEREIRA (1996) através de um texto preparado para 

exposição no Plenário do Senado Federal, extraiu-se a idéia do que representou a criação do 

DASP em 1936: 

 

“No Brasil, a idéia de uma administração pública gerencial é antiga. 
Começou a ser delineada ainda na primeira reforma administrativa, nos anos 30, 
com a criação das autarquias e estava na origem da segunda reforma, ocorrida em 
1967. Os princípios da administração burocrática clássica foram introduzidos no 
país através da criação, em 1936, do DASP – Departamento Administrativo do 
Serviço Público. A criação do DASP representou não apenas a primeira reforma 
administrativa do país, com a implantação da administração pública burocrática, mas 
também a afirmação dos princípios centralizadores e hierárquicos da burocracia 
clássica”. 

 
CARNEIRO (S.d.) afirma em seu artigo sobre o histórico da desburocratização que 

“as primeiras manifestações a respeito do fenômeno da burocratização dos serviços públicos 



remonta, no Brasil, à segunda metade do século passado, quando se adensou o debate entre 

centralização versus descentralização política. Visconde de Uruguai,11 defensor da 

centralização política, preocupava-se, no entanto, com as conseqüências adversas que a 

centralização administrativa poderia trazer para o bom funcionamento da administração 

pública. Ele argumentava , procurando distinguir a centralização política a busca de um estado 

forte da centralização meramente administrativa, que esta multiplica as engrenagens do 

governo, os procedimentos, papéis e controles que produzem a lentidão do processo 

decisório”.  

Carneiro (S.d.), contribui mais ainda relatando sobre outro precursor o Irineu 

Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá12, que inconformou-se com a centralização 

administrativa. De acordo com Carneiro, Irineu Evangelista de Souza, reclamava que no 

Brasil tudo dependia de autorização governamental, pouco sobrando para a iniciativa 

individual. O símbolo desse período é o “alvará régio”, ou seja, a autorização do rei para 

qualquer empreendimento de caráter empresarial. Foi-se o “régio”, mas o termo alvará 

continua tendo uma forte carga simbólica. Ele significa que a iniciativa individual depende de 

uma concessão unilateral do Estado.  

Do fim da monarquia à Revolução de 30, o processo político foi no sentido da forte 

descentralização política, com o poder político sendo transferido para as províncias sob a 

forma de consolidação das oligarquias locais e do coronelismo. O Estado Novo, de 1937 a 

1945, inaugurou um novo ciclo de centralização política pelo governo federal e de 

correspondente enfraquecimento do poder estadual e municipal. Entretanto, os 

revolucionários de 30, inspirados no positivismo, a doutrina filosófica de Augusto Conte que 

alcançou no Brasil uma importância singular, atribuíam à modernização do estado, ainda que 

pela via autoritária, uma singular importância no seu projeto político. Para os positivistas, na 

ausência de elites preparadas e diante de uma economia capitalista tíbia, caberia ao próprio 

Estado modernizar-se. 

Modernizar, no caso, implicava, entre outras providências, dar maior agilidade e 

eficiência ao setor público. Datam desse período a criação do Departamento de Administração 

do Serviço Público (DASP), sendo a primeira tentativa de dar organicidade ao sistema de 

compras públicas e ao regime de pessoal, a instituição dos primeiros concursos públicos de 

                                                 
11 Paulino José Soares de Souza, Visconde do Uruguai, foi deputado, senador, Conselheiro de Estado e hábil       

diplomata.  
12 Uma das figuras que mais se destacou no século XIX, no campo da economia, das finanças e dos 

empreendimentos modernos. 
 



abrangência nacional, a adoção do sistema do mérito e a criação de autarquias dotadas de 

autonomia gerencial e financeira. As autarquias foram, a rigor, a primeira tentativa estruturada 

de descentralização administrativa interna corporis.  

 

 

 



Figura 5 : Revista Sintonia Falando Sobre o DASP e a Nova Administração 
Fonte: <www.bv.am.gov.br> 
Acesso em: 15/04/2008 

 

A figura 5 demonstra através de um artigo publicado numa revista amazonense do 

ano de 1940, pouco depois da criação do DASP, os resultados satisfatórios de modernização. 

Notava-se a valorização de pessoal através do ajuste em carreiras distintas de acordo com as 

condições de trabalho dos servidores extranumerários mensalistas. Maior agilidade e 

eficiência no setor público através da adoção do sistema de mérito. 

 Trecho extraído do referido artigo: 

 

 [...] Assim não há mais interpretações desta ou daquela maneira. 
Finalisaram-se as controvérsias. Desapareceu o eterno e lamentável caos 
administrativo. Ele é explicito, insofismável, conciso e, sobretudo concreto e 
exeqüível, virtude capital em pais como o nosso, em que a aplicação dos 
dispositivos de lei sofre a influência acentuada dos climas diversos do imenso 
território físico-político nacional [...]  

 

3.3 SOBRE O DASPA 
 

O DASPA foi o órgão que deu início à história da SEAD.  

Por se tratar de fatos históricos, conseguiu-se relatos de uma servidora detentora de 

cargo de liderança da SEAD que oportunamente presenciou a criação do DASPA e garantiu 

que tal criação deu-se logo após a criação do DASP no âmbito nacional ( mencionada no item 

anterior). Tais relatos puderam descrever como se deu a criação do DASPA e os parâmetros 

que foram utilizados. 

Enfatiza sobre a subordinação do DASPA diretamente ao gabinete do governador e 

sobre sua estruturação comparada ao DASP. O objetivo principal na época era criar uma 

secretaria descentralizada, moderna com maior agilidade e eficiência ao setor público. 

A pesquisa limitou-se apenas aos relatos mencionados. Não foi possível localizar 

fontes históricas para fins de pesquisa no período compreendido entre 1936 a 1969.  

Compreende-se, no entanto que, a administração pública estadual da época já sentia a 

necessidade de dar organicidade ao sistema de compras públicas e ao regime de pessoal, a 

instituição dos primeiros concursos públicos de abrangência, a adoção do sistema do mérito e 

a criação de autarquias dotadas de autonomia gerencial e financeira, tal como o DASP e que o 

momento oportuno já havia chegado, visto que, notavelmente já era prática no âmbito federal 

(figura 5). 

 



3.4 A CRIAÇÃO DA SEAA 
 

3.4.1 A Lei n. 901 de 26 de Novembro de 1969 
 

Com a publicação desta Lei em 28 de novembro de 1969, foi o extinto o DASPA e 

criada na estrutura administrativa do Estado a Secretaria de Estado de Administração do 

Amazonas (SEAA) e o correspondente cargo de secretário. 

Esta Lei também extinguiu da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde a Junta 

Médica de Inspeção de Saúde, ficando o Poder Executivo autorizado a transferir para a 

Secretaria de Estado de Administração, todas as rubricas orçamentárias constantes do 

Orçamento Estadual destinadas ao extinto DASPA e a Junta Médica da Secretaria de Estado 

da Saúde. 

Vinculou à sua nova estrutura, sem prejuízo do seu caráter jurídico de órgão 

autárquico, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Amazonas 

(IPASEA)13, respeitando a sua legislação vigente. 

 Com uma nova estrutura, a SEAA por sua vez, centralizava os assuntos 

administrativos gerais de pessoal, material e organização, orientando os demais órgãos da 

administração estadual, centralizada ou descentralizada a solução dos problemas  pertinentes a 

esses assuntos, e ainda, incorporou os acervos do extinto DASPA e da extinta Junta Médica 

da Secretaria de Estado da Saúde. 

Aos funcionários que pertenciam ao quadro de Pessoal do DASPA, ficaram 

vinculados à SEAA, sendo respeitados todos os direitos adquiridos, como também todos os 

contratos assinados em nome do DASPA continuaram a ter validade jurídica, junto à nova 

SEAA, respeitados os prazos e condições estabelecida por Lei. 

Em análise à antiga estrutura dessa Secretaria, um importante fator foi observado: 

Todos os cursos ministrados por unidades administrativas do estado, inclusive com expedição 

de diplomas ou certificados de habilitação profissional, ficaram a partir da vigência da nova 

Lei sem reconhecimento oficial, ficando sob a responsabilidade do órgão integrante da nova 

estrutura da SEAA a Escola de Serviço Público (ESPEA), ministrar curso sobre matérias 

administrativas, bem como a coordenação e promoção de todo treinamento de pessoal 

pertencente ao Quadro da Administração Estadual. 

 

                                                 
13 O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Amazonas ( IPASEA), atualmente 

extinto e criado o Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas ( AMAZONPREV) permanecendo ainda 
vinculado à estrutura da atual SEAD.  



3.4.2 Diversas Reformas 
 

No decorrer do tempo, a SEAD passou por diversas reformas. Todas sempre na 

busca de realinhar a organização as necessidades do Governo do Estado, dos servidores e da 

sociedade. Porém, preferiu-se dar ênfase à sua última reforma, sendo um dos pontos 

fundamentais para o problema levantado na pesquisa.  

 

3.4.3 A Última Reforma 
 

A Lei Delegada n. 75 de 18.05.2007 

Através da redação conferida pela Resolução Legislativa n. 408, de 27 de dezembro 

de 2006 e com a modificação de prazo promovida pela Resolução Legislativa n. 415, de 02 de 

maio de 2007 que delega ao Governador do Estado do Amazonas atribuição para elaborar leis 

voltadas a alterar a estrutura da administração Direta e Indireta do Poder Executivo, foi 

sancionada a Lei Delegada n. 75 de 18 de maio de 2007 que dispõe sobre a Secretaria de 

Estado de Administração e Gestão (SEAD), definindo suas finalidades, competências e 

estrutura organizacional, fixando o seu quadro de cargos comissionados e estabelecendo 

outras providências. 

 

3.5 DIMENSÕES CONTEXTUAIS DA SEAD 
 

3.5.1 Missão da SEAD 
 

A SEAD tem como missão: 

“Administrar e gerir pessoas, concursos públicos, controle de gastos públicos, 

patrimônio, logística e  sistemas de modernização, no âmbito da Administração Pública 

Estadual, assegurando um processo contínuo de melhoria, inovação e modernização”.  

 

3.5.2 Finalidades da SEAD 
 

A SEAD como órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo tem 

como finalidades: 

 
a)  Formulação de diretrizes, promoção, coordenação, acompanhamento e avaliação 

de planos e projetos de modernização e gestão da administração pública estadual, 



compreendendo, inclusive, a gestão do patrimônio, da logística e acompanhamento dos gastos 

públicos, assegurando um processo permanente de melhoria e inovação contínua; 

 

b) Formulação, promoção, coordenação, implementação, acompanhamento e 

avaliação das políticas de gestão de pessoas, contemplando o sistema de carreiras, 

remuneração, recrutamento, seleção, capacitação, reciclagem continuada, direitos e deveres 

do servidor; histórico funcional dos servidores públicos; evolução quantitativa e qualitativa da 

força de trabalho e auditoria da Folha de Pagamento do Estado, visando a melhoria dos 

serviços prestados aos cidadãos. 

 

3.5.3 Competências da SEAD 
 

Para o cumprimento de suas finalidades sem prejuízos de outras ações e atividades 

previstas em normas legais e regulamentares à SEAD compete: 

 

a) A coordenação das atividades inerentes de planejamento, acompanhamento, 

operacionalização e controle da política de recursos humanos no âmbito da Administração 

Direta e Indireta, atuando como órgão central do Sistema de Recursos Humanos da 

Administração Pública Estadual; 

 

b) A elaboração de planos, programas e projetos relacionados à recursos humanos, 

em conformidade com as diretrizes e metas governamentais; 

 

c) A coordenação do processo de definição, implementação e manutenção de 

políticas públicas para a gestão e capacitação de pessoal no Estado; 

 

d) A promoção e coordenação de concursos públicos no âmbito da Administração 

Pública Estadual;  

 

e) A normatização dos procedimentos relativos aos sistemas sob sua coordenação e 

monitoração técnica; 

 



f) A coordenação e execução das atividades de apoio técnico, instrução processual e 

de informações necessárias ao regime próprio de previdência dos servidores estaduais, nos 

termos da legislação específica; 

 

g) A execução de outras ações e atividades concernentes à sua natureza ou 

determinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 

3.5.4 A Nova Estrutura da SEAD 
 

Seus Dirigentes; 

Por se tratar de um órgão da Esfera Pública Estadual, inserida na Administração 

Direta do Poder Executivo e subordinada diretamente ao governador do Estado do Amazonas, 

atualmente a SEAD é dirigida por um Secretário de Estado de Administração e Gestão, com o 

auxílio de um Secretário Executivo e de dois Secretários Executivos Adjuntos. 

 

3.5.5 Razões para a Nova Reestruturação 

 

Conforme mencionado nos itens anteriores, a SEAD passou por um processo de 

reestruturação, e de acordo com o atual secretário da pasta14 que participou na elaboração das 

mudanças, muitos foram os fatores que contribuíram para que houvesse uma nova 

reestruturação e um deles foi a busca de uma secretaria voltada à modernização da gestão 

administrativa “[...] nós pensamos da forma em que ela se enquadrasse, imaginando a 

democratização da informação, a transparência, a modernização da tecnologia e a 

transversalidade da informação no uso da tecnologia da informação[...]” 

De acordo com o secretário, a democratização da informação é imaginar que os 

projetos que deveriam ser implantados deveriam gerar disponibilidade de informação o 

máximo possível para os servidores e para os cidadãos; a transparência seria entender a 

necessidade do cidadão em conhecer um pouco mais sobre o que o governo do estado faz e a 

transversalidade da informação e do uso da tecnologia da informação. Implantar uma solução 

perpassando por todos os órgãos da administração pública, estruturado, grande ou pequeno, 

porém com o mesmo recurso tecnológico, o mesmo desenho de processo, a mesma 

oportunidade e o mais importante um único sistema hospedado na empresa Processamento de 

Dados da Amazônia (PRODAM)e que permitiriam a integração desses órgãos do Estado. 

                                                 
14 Entrevista com o Secretário da SEAD, CASTELO BRANCO, Redomarck no gabinete da própria secretaria.  



O secretário atribui à globalização um dos fatores determinantes para a mudança 

“[...] então hoje com a globalização o que nós pensamos para dar velocidade, para dar 

modernidade e dar eficiência, principalmente na questão da integração entre os gestores, 

sistemas e processos”. 

 

3.5.6 O Organograma 
 
 Dada a dificuldade de se visualizar uma entidade como um todo, surge a necessidade 

de apresentá-la num gráfico, que mostra, de forma imediata, as relações funcionais, os fluxos 

de autoridade e responsabilidade e as funções organizacionais. 

 Geralmente, estão divulgados nos organogramas, manuais de organização e nas 

descrições de cargos a tarefa organizacional dividida e atribuída entre os departamentos, 

divisões, equipes e cargos e que envolve o desempenho organizacional e define a estrutura 

básica da empresa. 

O organograma da SEAD é a representação gráfica da sua estrutura organizacional, o 

qual pretende demonstrar hierarquicamente a disposição dos órgãos, agrupando as atividades 

de forma a gerar unidades administrativas, conforme as necessidades das atividades a serem 

realizadas. 

 



Quadro 1: Organograma da SEAD 

Fonte :<htpp://www.sead.am.gov.br> 

Acesso em 22/02/2008 

 

De acordo com o Regimento Interno, o organograma da SEAD caracteriza-se pela 

subordinação hierárquica de seus órgãos e define-se pela posição de cada um na estrutura 

organizacional e pelo conteúdo de sua competência. 

 

3.5.7 Clientes 

 

Dentre os clientes da SEAD encontram-se todos os cidadãos servidores-públicos 

estaduais da administração direta e indireta do Poder executivo aposentados ou não e 

pensionistas do estado. 

 

3.5.8 Tecnologia da SEAD 

 

A SEAD atualmente está conduzindo um programa estadual, em parceria com a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Planejamento Econômico, Secretaria de Estado 

da Fazenda e conta ainda com o apoio técnico do Processamento de Dados do Amazonas 

visando o aprimoramento da máquina administrativa para o melhor atendimento das 

demandas da sociedade. 

Este programa denominado Programa de Modernização da Gestão e do Planejamento 

do Estado do Amazonas ( PNAGE), foi instituído através da Lei Delegada n. 2, de 14 de abril 

de 2005, substituída pela Lei Delegada n. 67 de 18 de maio de 2007, dispondo sobre o 

funcionamento e a estrutura administrativa do Poder Executivo. 

O governador do Estado considera o PNAGE um programa especial cuja execução 

implica o envolvimento e o apoio de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo. 

 Redução de gastos, eficiência na prestação de serviços e capacitação dos 
recursos humanos constituem a base do pacote de conquistas obtidas pelo Governo 
do Amazonas com a implantação, no período da atual gestão, de um inédito 
programa de modernização da gestão pública. A reformulação da política de 
administração do Estado está ancorada fundamentalmente na modernização dos 
processos de gestão, melhoria de gastos públicos, implantação de modernas soluções 
tecnológicas e transparência nas ações do Governo. 



Este texto retirado da homepage da SEAD mostra que a SEAD procura alinhar-se ao 

ambiente complexo e turbulento da gestão contemporânea, no qual operam atores que, 

geralmente, influenciam a forma como o trabalho é prestado, interferindo no modelo 

estrutural da própria secretaria. 

A partir de 2005, diversos produtos do PNAGE foram implantados e outros ainda 

estão em desenvolvimento sob o financiamento de recursos do tesouro estadual e convênio 

com o Ministério do Planejamento: 

 

Tabela 4 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 

 

PROGRAMAS E PROJETOS DO PNAGE 

Sistema de Documentação de 
Processos 

Portal do Servidor Controle de Abastecimento 
de Combustível 

Modelo de Compras do 
Estado do Amazonas-e-

compras- AM 
 

Diário Oficial Eletrônico 

Modelo de Formação e 
Desenvolvimento do 

Servidor Público 

 

Pregão Eletrônico 
 

Sistema de Cadastro de 

Contratos Terceirizados 

 

Sistema de Gestão do 
Orçamento 

 

Compras Eletrônicas 
 

Sistema de Gerenciamento 

de Convênios 

Implantação de um Correio 
Eletrônico Institucional 

 



Tabela 4 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO “CONTINUAÇÃO” 

 

PROGRAMAS E PROJETOS DO PNAGE 

Sistema de Gestão de 
Compras 

Rede de Comunicação de 

Dados 

 
Implantação do Comitê 
Estadual de Política de 

Informática 

 

Sistema de Estatística e 
Indicadores 

 

Sistema de Pregão Presencial 

 

Atlas do Desenvolvimento 

Humano 

Sistema de Diárias e 
Passagens 

Sistema de Informação e 

Gestão para Governabilidade 

Sistema de Gestão de 

Estoque e do Patrimônio 

RHnet. AM- Organização, 
Sistematização e Divulgação 
da Legislação de Recursos 

Humanos 
 

Novo Sistema de 

Planejamento do Estado 

 

Sistema de Cadastro de 
Imóveis do Estado 

 

Política de Recursos 
Humanos 

 

Programa de Capacitação e 

Desenvolvimento dos 

Servidores 

 

Automação do Diário Oficial 

 



Tabela 4 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO “CONTINUAÇÃO” 

 

PROGRAMAS E PROJETOS DO PNAGE 

Sistema de Gestão de Frota 

 

Criação da Carreira de 

Analista de Planejamento e 

Gestão 

 

Emissão de contracheques 

dos servidores nos caixas 

eletrônicos do Bradesco 

 
Fonte: <htpp://www.sead.am.gov.br> 

Acesso: 02/04/2008 

 

Dentre outros projetos que contribuem para a modernização da gestão pública, a 

SEAD já implantou e hoje coordena os seguintes programas: 

 a) Sistema Informatizado de Desenvolvimento de Servidores Públicos (SIDES). 

Solução disponibilizada em ambiente web, na qual todo o processo de oferta, inscrição, 

acompanhamento e controle das ações de capacitação de servidores que fica centralizado na 

SEAD, com gestão local nos órgãos. Estes poderão acompanhar de forma rápida e eficiente o 

desenvolvimento de seus servidores. Foi regulamentado através de ato editado pela SEAD, 

devidamente publicado no Diário Oficial do Estado; 

 

b) Sistema Informatizado de Controle de Telefonia Móvel. Sistema implantado, que 

permite de forma sistematizada a gestão dos telefones celulares institucionais e o controle dos 

gastos. A SEAD é o órgão gestor do Sistema regulamentado pela Ordem de Serviço n.1 de 

2007,GSEAD,  de 23 de jan de 2007 e 

 

c) Sistema Informatizado de Controle de Cargos em Comissão e Funções 

Gratificadas do Governo do Estado. Tal sistema permite o controle de toda a movimentação 

dos cargos comissionados e funções gratificadas, como inclusões, alterações e exclusões; 

Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal (CFPP), responsável pela folha de pagamento dos 



servidores, na medida em que a movimentação das informações no CFPP somente ocorrem se 

estiverem previamente registradas no sistema implantado, prevenindo possíveis falhas e 

imperfeições. A SEAD é o órgão gestor do sistema, regulamentado pela Instrução Normativa 

N.2, 2007 (SEAD), 28 de set de 2007, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado. 

 

3.5.9 Estratégias da SEAD 

 

Os programas do PNAGE formam um conjunto estruturado com múltiplas 

interdependências de tal forma que fortalecem o sistema de recursos humanos e a própria 

atuação da SEAD. A política de recursos humanos, aprovada pelo nível estratégico do 

governo, tem como objetivo estabelecer diretrizes para os processos de seleção, estágio 

probatório, treinamento e desenvolvimento, carreiras, profissionalização, remuneração e 

avaliação de desempenho, focando as competências, a motivação e o alcance de resultados, 

com a finalidade de proporcionar ganhos aos órgãos e entidades do estado e aos seus 

servidores. 

O desenvolvimento desses sistemas informatizados está a cargo de um consórcio de 

empresas contratado para esse fim específico. Equipes de servidores da SEAD foram 

designadas para acompanhar e fiscalizar os trabalhos, além de absorver todo o conhecimento 

aplicado na sua construção, viabilizando assim a manutenção e a evolução do sistema após o 

término do contrato com o consórcio.  

O Secretário diz que “[...] todas essas iniciativas, com conexão e harmonia entre si, 

buscam o fortalecimento da gestão na área de recursos humanos e estão sendo viabilizadas 

pelo governo do Estado, expresso por meio da alocação dos recursos necessários e do 

acompanhamento contínuo e permanente das ações desenvolvidas”.  

Observa-se que a SEAD, busca o cumprimento dos dispositivos da Lei Delegada n. 

75 de 18 de maio de 2007 concernente às suas finalidades e competências através do PNAGE 

e de maneira estratégica reúne nesse Programa de Modernização a quantidade de projetos 

implantados e implementação aliada aos resultados deles advindos demonstrando os 

significativos avanços alcançados em pouco tempo, tendo como objetivo principal a melhoria 

contínua da efetividade do gasto público e a ampliação da capacidade de investimentos do 

poder público com a conseqüente elevação do bem estar e da qualidade de vida do cidadão. 

 

 



CONSIDERAÇOES FINAIS  

 
Este capítulo tem por objetivo apresentar as conclusões deste estudo, que são a 

resposta ao problema de pesquisa suscitado, bem como uma posição com relação às 

suposições inicialmente elaboradas, na fase de projeto deste estudo.  

Com base nas informações coletadas, concernentes à estrutura e a prática 

organizacional da SEAD, complementa-se este capítulo à recomendação de pesquisas futuras. 

 
4.1 RESPOSTA AO PROBLEMA DE PESQUISA 
  

O problema de pesquisa, apresentado no capitulo 1 e que norteou todo o 

desenvolvimento desta pesquisa levou à analise a Secretaria de Administração e Gestão do 

Estado do Amazonas verificando se após importantes mudanças, várias reformas e várias 

adaptações tecnológicas o quanto ela é burocrática ou orgânica e analisando enfim, se a 

estrutura está congruente ou incongruente com a prática organizacional. 

 
4.2 A ESTRUTURA E A PRÁTICA ORGANIZACIONAL 
 

Na nova estrutura da SEAD observa-se que o que definiu a Lei Delegada n. 75 de 18 

de maio de 2007 em subordinação hierárquica de seus órgãos, posição de cada um na 

estrutura organizacional e pelo conteúdo de sua competência, não há congruência com a 

prática organizacional, visto que, de acordo com os dados colhidos através das entrevistas, 

questionários, observação local, intuição, manuais, leis etc., atualmente a SEAD possui 

grande carência de servidores qualificados para suas funções, uma vez que, de 150 servidores 

entrevistados 110 são efetivos, 5 ocupantes de cargos em comissão com vínculo e  35 

ocupantes de cargos em comissão sem vínculo com o estado e em sua grande maioria 

consideram-se seguros na organização, justificando-se através da “estabilidade funcional” não 

vislumbrando crescimento através dos treinamentos oferecidos pela própria Secretaria. 

 Ressalta-se a liberdade de decisão e escolha dos servidores para a realização dos 

treinamentos oferecidos pela SEAD que são automaticamente sugeridos através de convites 

via e-mail institucional e/ou verbais pelo departamento responsável pelos treinamentos e 

desenvolvimento dos servidores da secretaria ou até mesmo pelos próprios chefes de setor. 

Pouco se discute sobre o perfil do servidor e às suas atividades desenvolvidas na secretaria 

com as necessidades funcionais do próprio órgão.  



Grande parte dos entrevistados considera a falta de reajuste salarial um dos grandes 

fatores que geram o desinteresse profissional, como também a falta de oportunidade para pôr 

em prática o conhecimento adquirido através dos treinamentos, uma vez que os cargos de 

liderança em sua grande maioria são oferecidos para os servidores de cargo de confiança sem 

vínculo com a instituição e que, geralmente mudam a cada troca de governo. 

Observou-se a insatisfação entre os servidores, considerando a imagem e a prática 

organizacional um “hábito negativo, permanente e muito antigo”. Essas foram as palavras de 

uma servidora com poucos anos para aposentar-se ao ser questionada sobre as mudanças e os 

resultados da SEAD no decorrer dos anos. 

Por conta disto, e para dar mais suporte à pesquisa, realizou-se entrevista com a 

seguinte pergunta: Qual a missão da SEAD? 

Apenas 24 souberam expressar de forma clara sobre a missão institucional, 65 não 

souberam responder, 29 atribuíram à criação do Programa de Modernização e 32 dispersaram 

suas respostas. 

A estrutura funcional da SEAD concentra as decisões no topo da organização, 

aspecto característico da departamentalização por função. Existe a necessidade da presença do 

chefe e/ou gerente do departamento para que as decisões sejam tomadas, o que acarreta 

muitas vezes lentidão nos processos. 

A falta de motivação para os treinamentos e o foco em um único tipo de trabalho 

proporciona poucas oportunidades de aprender novas habilidades, e consequentemente 

conhecerem outros departamentos da organização. O aspecto primordial é a execução do 

trabalho “per si”  segundo regras pré- estabelecidas, não sendo incentivada a sugestão de 

melhorias ou de coisas novas pelos seus chefes de departamentos. Os servidores comuns, que 

não exercem cargo de liderança, têm dificuldade de ver como o trabalho deles contribui para o 

produto final da SEAD. As regras existentes definem a melhor forma de execução e eles se 

limitam a executá-las, não se preocupando com as tarefas que antecedem ou dão seqüência ao 

seu trabalho. 

A SEAD em sua estrutura funcional deixa claras as barreiras existentes entre os 

vários departamentos, assim como se observa também entre os cargos hierarquicamente 

diferentes. Os problemas que surgem esporadicamente ou não na secretaria e que suas 

soluções requerem elementos de várias áreas ou de diferentes níveis, essas barreiras 

interferem na solução dos problemas. Os servidores não interagem interfuncionalmente no 



desenvolvimento de suas atividades, e raramente ocorrem reuniões envolvendo grupos ou 

departamentos diferentes. 

Segundo os entrevistados, as decisões são tomadas ou pela cúpula da organização ou 

pelos chefes de departamentos em conjunto com os gerentes, dependendo da importância da 

decisão. Verificou-se que os funcionários nunca participam da tomada de decisão. Essa 

atitude impede que as pessoas pensem, que sejam pró-ativas e que se sintam valorizadas pela 

responsabilidade ora confiada. 

Ao analisar os diferentes papéis e formas de execução das tarefas, observou-se o 

individualismo dos funcionários no desempenho de suas funções. Os dados colhidos nas 

entrevistas com os representantes maiores da organização atribuem ao fato à cultura que 

mescla diferentes valores. 

A SEAD , até certo ponto se mantém burocratizada devido à maneira mecanicista de 

pensar sobre a organização pública e seus valores. Observou-se que, habitualmente as pessoas 

pensam na SEAD como um estado de relações ordenadas entre partes claramente definidas e 

que possuem uma ordem pré-estabelecida. Por outro lado, a SEAD assemelha-se como 

“sistemas de atividade política” onde existem pessoas interdependentes com interesses 

divergentes que se unem com o propósito de satisfazer as suas necessidades básicas, ou seja, 

apóiam-se em vários princípios políticos para legitimar diferentes tipos de regras, assim como 

os diferentes fatores presentes nas políticas da própria secretaria. 

 
4.3 TECNOLOGIA VERSUS ESTRATÉGIA E MODERNIZAÇÃO 
 

No capítulo anterior verificou-se que, os grandes investimentos em mudanças 

tecnológicas estão fazendo com que a SEAD aos poucos saia da condição rotineira de suas 

tarefas em busca de novos horizontes ou oportunidades de mudança em seus serviços.  

Essas mudanças tecnológicas causaram grande impacto organizacional e o PNAGE é 

um agente catalisador dessas mudanças sendo elemento estratégico da SEAD para reunir os 

principais elementos em cumprimento à sua missão organizacional. 

Redução de gastos, eficiência na prestação de serviços e a capacitação dos recursos 

humanos são objetivos fundamentais na reformulação da política de administração e está 

ancorada fundamentalmente na modernização dos processos de gestão, melhoria dos gastos 

públicos e implantação de modernas soluções tecnológicas, uma vez que em sua missão 

organizacional a SEAD focaliza a administração e gerenciamento de pessoas, concursos 



públicos, controle dos gastos públicos, patrimônio, logística e sistemas de modernização no 

âmbito da administração pública estadual, visando assegurar um processo contínuo de 

melhoria, inovação e modernização.  

Em termos de tecnologia, estratégia e modernização existe uma congruência com a 

estrutura da SEAD como determina a Lei Delegada n. 75 de 18 de maio de 2007. 

 
4.4 CONCLUSÃO 
 

A pesquisa abordou as características da estrutura organizacional e as práticas 

desenvolvidas dentro da SEAD, vislumbrando mudanças e aspectos do comportamento 

humano que estão intimamente relacionados com a estrutura da organização, no entanto 

tornou-se difícil considerá-la a um modelo de desempenho que buscam alternativas e a torne 

mais capaz de tomar decisões estratégicas rápidas e oportunas sem prejudicar a eficácia e o 

alcance dessas medidas, principalmente por envolver aspectos políticos, econômicos e legais. 

Os objetivos organizacionais por estar definidos em conjunto com complicado jogo de poder, 

incluindo diversos atores dentro e fora da secretaria, acentua-se ainda mais os objetivos 

grupais e afastando a resposta de uma estrutura congruente à sua prática organizacional. 

Ter uma missão bem focalizada, assim como os objetivos gerais e específicos claros 

é fator muito importante na organização pública, especificamente no caso estudado da SEAD 

para que haja sintonia entre os servidores e a organização. E ainda, vislumbrando o 

comprometimento dos servidores para com a organização é necessária a participação no 

processo de definição de seus objetivos e metas, gerando estímulos e disposição destes em 

atingir o sucesso organizacional. Daí sugere-se afixar no “hall ” de entrada com letras grandes 

e visíveis a missão da SEAD para que todos possam ter acesso (de forma simples) à principal 

razão da sua existência, sendo esta de importância inconteste que facilita o sucesso 

organizacional. 

O potencial dos recursos humanos precisa ser mais bem aproveitado e valorizado 

dentro da secretaria sobrepondo também ao fato da descentralização organizacional. Quando 

as decisões são excessivamente centralizadas no topo da hierarquia, gera demora de decisões 

e frustrações, sobrecarga da alta administração e decisões desvinculadas da realidade. De 

qualquer forma, certos critérios de bom senso e a comparação entre as diversas situações farão 

necessárias para evitar decisões excessivamente descentralizadas gerando falta de 

coordenação e dificuldade de controle.  



Ainda neste contexto, a SEAD precisa relacionar à satisfação que o servidor sente em 

relação à sua atividade à sua realização pessoal. É fundamental a identificação sobre a 

importância da contribuição de suas atividades no desempenho de suas funções para o sucesso 

da secretaria. 

Sendo assim, o recurso estratégico do PNAGE se tornará cada vez mais forte, 

administrado, coordenado, executado e fiscalizado pelos servidores da própria secretaria, 

sendo também um aliado constante de toda a organização e para o estado na busca do sucesso 

organizacional. 

 
4.5 RECOMENDAÇOES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

Ao longo desta pesquisa, foram sendo identificados alguns pontos que podem ser 

alvo de pesquisas futuras no âmbito da SEAD. Estes pontos são apresentados em forma de 

tópicos, listados a seguir: 

a) Pesquisa com relação à liderança e a influência exercida pela troca de governo e 

de lideranças, após uma troca efetiva de corrente política no poder. 

 

b) Pesquisa relacionada à ênfase dada pelos servidores não detentores de cargos de 

confiança à falta de oportunidades dentro da organização. Sendo este um fator 

componente de uma organização burocrática e pode estar demonstrando a 

necessidade de uma reavaliação das políticas de valorização e reconhecimento 

adotadas pela SEAD. 
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