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I N T R O D U ç Ã O 

A opçao pela realização de estudo sobre análise de 

desempenho de organizações, aplicável à administração federal 

tem raízes na experiência do autor em cinco anos de 

des ligadas ao planejamento federal. 

ativida 

Esta experiência permitiu concluir que, enquanto a 

capacidade de elaboração de programas e projetos na órbita do 

planejamento econômico e social registrou considerável pr~ 

gresso, a resposta do planejamento administrativo capaz de 

assegurar a execução de tais programas e projetos está prat~ 
-camente no marco zero. Prevalece, ainda, a presunçao de que 

basta a formulação dos projetos do ponto ãe vista das condi 

ções econômico-financeiras, para que esteja garantida sua exe 

cuçao. 

Por outro lado, o desempenho das organizações conti 

nua submetido à avaliação pessoal dos executivos, faltando 

lhes qualquer método de análise ou informações sistemáticas. 

Por conseguinte, a qualidade da avaliação e a adequação das 

medidas corretivas decorrentes tornam-se dependentes da per~ 

picácia individual, associada a indicadores casuais. 

Conquanto inúmeras as dificuldades da análise de de 

sempenho de organizações, especialmente das públicas como 

desejamos resultar claro deste trabalho não podem ser ale 

gadas para se evitar o estabelecimento de métodos, ainda que 

aproximativos e imperfeitos. O abandono do tema, por ser im 

possível a elaboração de métodos rigorosamente científicos.oo~ 

duz ao paradoxal resultado de acentuar a situação atual, rec~ 

nhecidamente negativa por i~norar qualquer esforço sistemáti 

co de avaliação e centrar-se na idiossincrasia da figura do 

"chefe". 

Tendo em mente estes fatos e suas implicações no c~ 

tidiano da administração, é nossa ambição dar um primeiro pa~ 

so - necessariamente parcial e com defeitos que a experiê~ 
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cia e a crítica poderão sanar paulatinamente. Cremos que, p~ 

lo menos, grandes problemas e distorções poderá o método aqui 

sugerido identificar. 

o estudo é apresentado em três partes. A primeira dis~ 

te as principais contribuições teóricas relacionadas com o tema. 

Na segunda parte é apresentada uma descrição sucinta de alguns pr~ 

blemas gerais relacionados com a administração federal que inteE 

ferem diretamente no tipo de variáveis a serem analisadas na úl 

tima parte, além de explicitar e justificar o modelo de análise 

escolhido. A terceira parte cuida do estabelecimento de um rotei 

ro de pesquisa para análise de desempenho de organizações p~ 

blicas, nas condições apontadas anteriormente. Por último, nas 

considerações finais discutem-se algumas limitações da abordagem 

sugerida. 

o resultado esperado do método proposto consiste, por 

um lado, numa avaliação de desempenho baseada na percepção dos 

componentes do ambiente organizacional e dos membros da própria 

organização examinada, e, por outro, na identificação dos pri~ 

cipais problemas desta, segundo áreas pré-definidas. 

Para se alcançar este resultado, sugere-se um roteiro 

de análise, constituído de quatro momentos de pesquisa: levanta 

mento preliminar; consulta aos componentes do ambiente organiz~ 

cional; consulta aos membros da organização; e levantamento dire 

to de informações. 

Segundo outro ponto de vista, a análise pretende poder 

indicar um quadro que permita inferir juízos sobre eficiência, 

eficácia e efetividade da organização, consideradas, entretanto, 

as limitações teóricas e práticas que impedem a utilização estri 

ta desses conceitos. 

o presente estudo foi realizado com preocupaçao de 

factibilidade e da utilidade para a administração federal. Esti 

ma-se, assim, que sua aplicação possa mostrar-se proveitosa na 
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análise de desempenho de organizações, no concernente à aferição 

do grau de adequação da alocação dos recursos sociais e seus ob 

jetivos. Espera-se, também, que possa auxiliar os órgãos de pl~ 

nejamento a identificar a capacidade das organizações para execu 

ção de programas e projetos com eficácia e eficiência. 
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Esta primeira parte contém sumário das principais 

contribuições teóricas que pudemos reunir a respeito de análi 

se de desempenho de organizações. Está dividida em três se9:. 

mentos, cujo conjunto orienta teoricamente o desenvolvimento 

posterior do trabalho. Assim, de uma exposição inicial sobre 

abordagens referentes a parâmetros para avaliação de organiz~ 

ções, passa-se às idéias de autores cuja preocupação central 

é a discussão de indicadores correlacionados com a eficácia 

organizacional. Finalmente, são arroladas contribuições que, 

embora não se referindo diretamente à análise de desempenho, 

propiciaram orientações valiosas para o desenvolvimento do ro 

teiro constante da última parte. 

1. Parâmetros para análise de desempenho de organizações 

Na discussão dos parâmetros, adquire significado e! 

pecial a polêmica em torno do que define a eficácia organiz~ 

cional. Trata-se de estabelecer a questão fundamental do que 

significa dizer-se que uma organização é bem sucedida. Alguns 

autores ignoram este aspecto básico do problema, preocupand~ 

se em inferir indicadores de desempenho, pressupondo a consen 

sualidade da noção de eficácia, ou tomando como medida de efi 

cácia variáveis primárias, tais como lucro e produtividade. 

Confirma esta assertiva a seguinte observação:"O cientista 

social realizando ou interpretando um estudo organizacionale~ 

tá presentemente num dilema. A maior parte da pesquisa sobre 

o problema tem devotado-se ao estudo das condições sob as 

quais as organizações são mais ou menos eficazes. O paradigma 

clássico consiste em alguma medida de eficácia - produtivid~ 

de ou lucratividade, por exemplo como variável dependente, 

e várias medidas sociológicas ou psico-sociológicas como va 

riáveis independentes. As variáveis independentes são usual 
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mente tratadas de urna maneira relativamente sofisticada; po~ 

ca atenção, entretanto, tem sido dada ao conceito de eficácia 

em si mesmo. Este continua conceitualmente um "construto" va 

go". (1) 

Pode-se identificar quatro abordagens básicas entre 

as correntes de definição de eficácia organizacional; aborda 

gem de rendimento; abordagem de objetivos; abordagem funcio 

nal; e abordagem de sistema de recursos. 

1.1. Abordagem de Rendimento 

Tão freqüentemente utilizada na prática quanto cri 

ticada na teoria, a abordagem de rendimento consiste em iden 

ti ficar o conceito de eficácia organizacional com resultados 

operacionais da organização do tipo lucratividade, e produt~ 

vidade. 

o apelo desta abordagem, explicativo, aliás, de sua 

difusão, consiste na grande generalidade de aplicação, facili 

dade de quantificação e comparabilidade, tanto intraorganiz~ 

cional quanto entre organizações. Assim, frente ao senso co 

mum, nada mais lógico e fácil que julgar que urna organização 

cuja margem de lucro e produtividade estejam acima da mê 

dia de suas congeneres seja considerada bem sucedida, sem 

maiores considerações. 

Na literatura organizacional, entretanto, esta vi 

sao de eficácia i hoje identificada com urna visão estreita e 

mecanicista das organizações, tendente a levar a resultados 

disfuncionais a médio prazo pela sua unilateralidade. Os pri~ 

cipais argumentos contrários a sua utilização para efeito de 

avaliação de organizações são: 

• a lucratividade, mesmo supondo um mercado de com 

petição perfeita, pode mistificar o verdadeiro desempenho ar 

ganizacional, na medida que decorre nao apenas do comport~ 
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mento interno da empresa, corno também de situações totalmen 

te fora do seu controle, tais corno situação geral da econo 

mia, o mercado, etc. "Urna companhia competente pode nao ter 

lucros, talvez por causa de um mercado em retração, e urna 

incompetente pode obter grandes lucros, por causa de um mer 

cado em expansão". (2 ) 

• a excessiva preocupaçao cx:mrendirnento de curto 

prazo, induzida pela mensuração ~ base de lucro e produtiv! 

dade, leva a -nao considerar variáveis realmente ex 

plicativas do sucesso a médio prazo - capacidade de inova 

ção, adaptabilidade ~s mudanças ambientais e identificação 

das oportunidades. 

"As atuais formas de pensar a respeito e de avali 

ar eficácia organizacional são seriamente inadequ~ 

das e, com freqüência, enganadoras. Estes crité 

rios são insensiveis às necessidades importantes 

da organização e estão em desarmonia com as recen 

tes opiniões sobre a organização contemporânea de 

muitos teóricos e práticos do assunto. As técnicas 

atuais de avaliação fornecem indicios estáticos de 

algumas caracteristicas de produção (isto é, do 

rendimento e da satisfação), sem esclarecimentos 50 

bre o processo através do qual a organização proc~ 

ra, se adapta, e soluciona seus objetivos mutá 

veis. Entretanto, estes processos dinâmicos para 

resolver problemas são os que fornecem urna dimen 

são critica da saúde organizacional e, sem seu co 

nhecimento, os cálculos de produção serão, infeliz 

mente, inadequados". (3) 

• a ênfase exclusiva em mensuraçao de rendimento 

conduz ao estilo de gerência e supervisão centrado exclusiva 

mente em tarefas e maximizador de resultados, acarretando 

deterioração nas relações humanas no trabalho e disfunções 

em prazo médio tendente a anular os resultados obtidos. 
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"A prática, presentemente adotada, de examinar de 

perto apenas o nível de desempenho das variáveis 

relacionadas com o resultado final, tais corno pr~ 

dução, vendas, custos e lucros, está conduzindo a 

conclusões falsas quanto aos tipos de administra 

ção e lideranças, capazes de produzir os melhores 

resultados. O que muitas vezes causa confusão e o 

fato de a supervisão de pressão poder lograr bons 

resultados a curto prazo, mormente quando aliada a 

uma elevada competência técnica. Existem nítidas 

indicações de que para um período de pelo menos um 

ano, a supervisão que aumenta a pressão direta no 

sentido de produtividade pode conseguir, de forma 

típica, substanciais aumentos de produção se as o 

perações forem bem programadas e se os procedime~ 

tos operativos padronizados forem estabelecidos. 

Tais aumentos, porém, são conseguidos a um custo 

pesado e considerável para a organização. (A pre~ 

são direta por um desempenho melhor nao parece 

proporcionar nem mesmo um melhoramento a curto pr~ 

zo, em tarefas tais corno a elaboração de pesquisa 

que nao foram ou não podem ser altamente funciona 

lizadas e padronizadas.)" (4) 

1.2. Abordagem de Objetivos 

Quase por decorrência espontânea das definições 

mais comuns de organização, ocorre a tendência disseminada 

de avaliar o desempenho de organizações, através da identifi 

cação do grau em que atingem seus objetivos. 

Se as organizações "são unidades planejadas, inten 

cionalmente estruturadas com o propósito de atingir objeti 

vos específicos" (5) ou "são instrumentos pereciveis e racio 

nais projetados para executar um serviço" (6) é bastante co~ 

seqüente que sua avaliação se faça em função destes objet~ 

vos planejados. 
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Ephraim Yuchtman e Stanley Seashore afirmam que a 

maioria dos pesquisadores tende a fazer duas suposições: a) 

que as organizações complexas tem um objetivo último (missão 

ou função); b) que tal objetivo último pode ser identificado 

empiricamente e medido seu grau de consecução. 

Os autores, porém, diferem no modo pelo qual prec~ 

nizam a pesquisa de objetivos das organizações. Se há os que 

adotam os objetivos prescritos ou formais como parâmetro, o~ 

tros sofisticam os métodos de percepção de objetivos com vis 

tas a identificar aqueles fins realmente perseguidos pela or 

ganização. 

Tomar os objetivos prescritos ou formais como par~ 

metros é um enfoque ingênuo. Como observam Katz e Kahn (7): 

"Os objetivos estabelecidos de uma organização tais 

como dados pelas suas normas ou informados pelos 

seus líderes podem ser enganosos. Tais objetivos 

podem idealizar, racionalizar, distorcer, omitir 

ou mesmo esconder alguns aspectos do funcionamento 

da organização." 

Este fenômeno ocorrerá, provavelmente, com 

mais freqüência nas organizações públicas. O desequilíbrio 

de poder na sociedade reflete-se nas organizações públicas, 

que, entretanto, tendem a explicitar formalmente objetivos 

abstratos e neutros que procuram cooptar mesmo os grupos me 

nos favorecidos substancialmente. 

Outra crítica à utilização deste tipo de objetivo 

em análise organizacional é formulada por Charles Perrow: 

(8 ) 

"Os objetivos oficiais sao propositalmente vagos e 

nao indicam dois fatos importantes que influenciam 

o comportamento organizacional: o conjunto de dec! 

sões que precisam ser feitas entre os meios alter 

nativos de atingir objetivos oficiais e a priorid~ 



09 

de dos múltiplos objetivos e os muitos objetivos 

não oficiais perseguidos por grupos dentro das or 

ganizações. O conceito de "objetivos operacionais" 

será usado para cobrir estes aspectos. Objetivos 

operacionais designam os fins buscados através das 

políticas reais em operação na organização; eles 

mostram-nos o que a organização realmente ~stá te~ 

tando fazer, a despeito do que os objetivos afiei 

ais prescrevem." 

Para evitar a distorção de origem introduzida p~ 

los objetivos prescritos, outros autores sugerem, da mesma 

forma, categorias de objetivos que se distinguem desses. As 

sim, deixa de ter importância o que os documentos oficiais a 

legam ser os objetivos e passa a ser o primeiro passo de 

qualquer análise organizacional a explicitação dos verdadei 

ros objetivos perseguidos pela organização. Yuchtman e Sea 

shore denominam tais objetivos como derivados. Etzioni dis 

tingue três categorias: objetivos formais, apresentados e 

reais. Objetivos formais seriam os explicitados em documen 

tos oficiais da organização; apresentados,aqueles descritos 

pelos líderes da organização. Já em relação à última categ~ 

ria ,declara Etzioni que "o pesquisador definirá como objet~ 

vos reais da organização as situações futuras para as quais 

se dirige a maioria dos recursos da organização e os princ~ 

pais compromissos dos participantes e que têm nítida prior~ 

dade em casos de conflito com objetivos estabelecidos, mas 

que controlam poucos recursos." (9) 

A diferenciação conceitual entre objetivos for 

mais, apresentados e reais proporciona valioso instrumento 

analítico, especialmente em organizações públicas, nas quais 

a pesquisa de deslocamentos, desvios e substituição de obj~ 

tivos é aspecto importante, como se verá adiante. 

Por outro lado, a utilização de objetivos como p~ 

râmetro de análise, mesmo tomados os reais, não mais os for 

mais, deixa uma lacuna importante, sem considerar, ainda, ou 
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tras restrições colocadas posteriormente. Considerar os obj~ 

tivos reais parâmetros únicos de análise seria ter a org~ 

nização como entidade isolada na comunidade. Assim, a comp~ 

ração entre objetivos reais e oficiais faz resultar ilações 

importantes sobre a fidelidade da organização aos seus fins 

originais; a análise baseada nos objetivos reais permite 

avaliar o grau em que a organização atingiu seus objetivos , 

tais como efetivamente os define. 

Resta necessário outro nível de análise, certamen 

te nao menos importante, que exige a incorporação de outro 

conceito de objetivo - a função social da organização. Esta 

análise examinará a organização no contexto da sociedade, i 

dentificando suas funções para avaliar até que ponto seus ob 

jetivos reais, suas atividades concretas, são coerentes com 

aquelas funções. 

Este aspecto remete a discussão para outra aborda 

gem de definição de eficácia organizacional. 

1.3. Abordagem Funcional 

A metodologia funcionalista, enraizada especialme~ 

te em Parsons, oferece um novo ângulo à análise de eficácia 

organizacional. As abordagens anteriores ocupam-se da organ! 

zaçao isoladamente, considerando o ambiente organizacional 

sob o ângulo quase exclusivo do mercado. Como tal, o ambien 

te deve ser conhecido e manipulado para atender as necessida 

des e conveniências da organização. As variáveis tratadas 

nestas análises são internas às organizações, buscando, em 

última instância, identificar os papéis que a organização se 

atribui e o grau em que os cumpre. 

A perspectiva funcionalista é diversa. A organiz~ 

çao é vista como uma unidade integrada no sistema social e, 

como tal, seus objetivos, sua função, em suma, deve ser com 

patível com as demais unidades do sistema. 

A seguinte observação explicita bem o enfoque fun 
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cionalista: ... (10) "O quadro focal de refer~ncia para a ava 

liação de eficácia organizacional não é a organização em si 

mesma mas o sistema superior. Não somente o objetivo último 

da organização precisa ser funcionalmente significante em ge 

ral para o sistema, mas, no caso de um conflito de interes 

ses entre o sistema e a organização, o conflito e sempre re 

solvido em favor do sistema superior, desde que os padrões 

de valores da organização legitimam somente aqueles objet! 

vos que servem aquele sistema. Em outras palavras, a "raison 

d'~tre" das organizações complexas, de acordo com esta análi 

se, é principalmente beneficiar a sociedade à qual ela pe~ 

tence, e esta sociedade é, conseqfientemente, a estrutura de 

referência para avaliação da eficácia organizacional." 

Outro autor que adota esta ótica, embora com menor 

ênfase, é Selznick: (11) "Podemos argumentar que urna critica 

de liderança deve incluir esta ~nfase na responsabilidade do 

líder de definir a missão da empresa. Este ponto de vista não 

é novo. ~ importante, porque muito da análise administrativa 

admite a meta da organização como foi dada, porquanto em 

muitas circunstâncias 

blemática. Sugerimos, 

de de uma compreensão 

da estrutura social." 

cruciais representa exatamente a 

também, que a análise das metas 

do que representa a organização 

pr2.. 

depe~ 

dentro 

O enfoque funcionalista é muito adequado para ana 

lise de organizações públicas, na medida que é capaz de caE 

tar o aspecto que mais as distingue das organizações priv~ 

das, ou seja - sua subordinação a objetivos sociais. Se a 

caracterização funcional das empresas privadas, em função do 

sistema social,pode soar utópica, o mesmo não ocorre com as 

organizações públicas. ~ fora de dúvida que as organizações 

públicas devem ser instrumentos de ação administrativa do Es 

tado e, como tal, devem preencher funções sociais específ! 

cas, determinadas pelos canais legítimos de poder,sendo-lhes 

vedado, buscar objetivos próprios e outros não consisten 

tes com aquelas funções sociais. 

Restrição importante que se coloca à perspectiva 
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funcionalista é a de que ela obscurece a variação de graus 

de interdependência entre as unidades sociais e o sistema so 

cial, atribuindo sempre a este ascendência sobre as funções 

organizacionais. (12) 

James D. Thompson e William J. Mc Ewen, citados c~ 

mo exemplo de explicação alternativa para interrelacionamen 

to entre a organização e seu ambiente, observam que: (13) 

"é possível conceber um continuum de poder organ.!. 

zacional nas relações ambientais, variando de uma 

organização que domina suas relações ambientais a 

quela que é totalmente dominada pelo seu ambiente~ 

Esta perspectiva crítica, admitindo a hipótese da 

ascendência da organização sobre o ambiente, é de importâ~ 

cia teórica inegável, especialmente para as relações ambien 

tais das organizações, no mercado crescentemente oligopoliz~ 

do das grandes empresas. Entretanto, sua relevância e um 

tanto esmaecida quando se trata de organizações públicas, em 

face do sistema social que as controla ou deve controlar. 

Se se considerar o aspecto normativo, prescritivo, 

que deve caracterizar os processos de avaliação de organiz~ 

ções públicas, ressalta a importância do enfoque funcionali~ 

ta. Diante de uma organização privada, é admissivel a posi 

ção do analista que a vê <XIllO urna illlidade social que, a despe i to de 

suas relações ambientais, tem, antes de tudo, a missão do su 

cesso, traduzido em capacidade de sobrevivência e competição 

o que implica, não raro, em imposição de seus interesses 

sobre o sistema social que a compreende. Ao contrário, pera~ 

te as organizações públicas o compromisso da análise é, so 

bretudo, com os interesses do sistema social que constituirá 

o parâmetro fundamental da análise e ao qual se subordinarão 

as demais condições internas da organização, inclusive a sua 

sobrevivência. 

Esta vantagem teórica da abordagem funcionalista 

nao pode, porém, obscurecer a discussão sobre a viabilidade 
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da sua adoção estrita, já que a operacionalização do concei 

to de função social das organizações é problema complexo. O 

obstáculo maior é que a ação das organizações e suas funções 

nao deixam de refletir a contradição e predomínio de interes 

ses de grupos na sociedade. Assim, muitas vezes pode ser ir 

realista a tentativa de estabelecer a função social da org~ 

nização, por meios técnicos, para efeito de constituí-la p~ 

râmetro de avaliação. 

1.4. Abordagem de Sistema de Recursos 

Outra concepção de eficácia organizacional é deri 

vada da aplicação do modelo de sistema aberto às organiz~ 

çoes formais. 

-Assim Yuchtman e Seashore (14) propoem "definir e 

ficácia de uma organização em termos de sua posição de barg~ 

nha, tal como refletida na habilidade da organização, em te~ 

mos absolutos ou relativos, de utilizar seu ambiente na aqu! 

sição de recursos escassos e valiosos". Para eles, "o conce! 

to de posição de barganha implica a exclusão de qualquer ob 

jetivo específico (ou função) como o critério último de efi 

cácia organizacional. No lugar, coloca-se a capacidade geral 

da organização como um sistema de captação de recursos." ... 

"Pela focalização na habilidade da organização de utilizar 

seu ambiente na aquisição de recursos, nós somos orientados 

pelo fato básico, embora freqüentemente negligenciado, que e 

somente na arena de competição para obter os recursos escas 

sos e valiosos que a performance de organizações similares e 

diferentes pode ser estimada e avaliada comparativamente." 

Os autores propõem uma conceituação de eficácia or 

ganizacional em que o poder de manipulação em relação ao am 

biente é a variável chave. Num mundo extremamente competit! 

vo, como é o das organizações complexas, o que determina a 

maior ou menor eficácia de uma organização em relação às com 

petidoras, é a sua capacidade relativa de retirar recursos 

escassos do ambiente. Embora seja fundamental para melhor 
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compreensao desta teoria, a conceituação de recursos está 

longe de ser clara: "Definido, em sentido lato, "recursos" 

sao meios generalizados (mais ou menos) ou "facilities", que 

sao potencialmente utilizáveis - mesmo que indiretamente 

nas relações entre a organização e seu ambiente". 

Os autores enfatizam a idéia de competição por re 

cursos, como a dimensão principal do desempenho organizaci~ 

nal. Mesmo não atuando no mesmo setor, as organizações sem 

pre têm alguns elementos de rivalidade na obtenção de recur 

sos, o que torna possível a comparaçao de desempenho. 

Mesmo sem questionar a relevância teórica desta a 

bordagem, bastante ambígua de resto, é pouco provável sua a 

plicabilidade na análise de organizações públicas. Embora ad 

mitindo que entre estas haja certo grau de competição por re 

cursos, tal como no mercado das empresas privadas, as variá 

veis que determinam a capacidade de obtenção destes recursosé 

de natureza diversa. 

Supondo a correção da sugestão da abordagem propo~ 

ta, enquanto o que determina o poder de barganha e a capac~ 

dade de obtenção de recursos na empresa privada são variá 

veis sob seu controle e decorrentes de seu desempenho, nas 

organizações públicas, em geral, a possibilidade de arregime~ 

tar e conservar recursos depende da alocação de poder feita 

externamente. Em circunstâncias normais, na administração p~ 

blica o poder é concedido e não conquistado. 

Ainda que a restrição acima não fosse verdadeira, 

restaria um argumento decisivo para ajuizar a inadequação da 

abordagem referida às organizações públicas. Nela a eficácia 

nao é associada a objetivos, sob nenhuma forma, já que estes 

sao encarados apenas como "estratégias adotadas pelos mem 

bros (das organizações) para intensificar a posição de barg~ 

nha de suas organizações". Esta consideração, que faz senti 

do na empresa privada, é absurda em relação às organizações 

públicas pois estas são meros instrumentos criados para exe 

cutar funções previamente determinadas. Como a existência 

destas organizações só tem sentido enquanto fiéis e compete~ 
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tes executoras de objetivos determinados, seria inaceitável 

inversão de valores avaliá-las em função de seu poder ou ca 

pacidade de arregimentar recursos, ainda que à custa de seus 

objetivos previamente definidos. 

2. Indicadores para análise de desempenho de organizações 

Na primeira parte deste capítulo, procurou-se agr~ 

par, segundo as abordagens principais, os parâmetros de ava 

liação de desempenho de organizações. 

Para completar o levantamento teórico proposto , 

resta comentar os enfoques mais encontradiços quanto as va 

riáveis a serem consideradas para efeito de mensuração de in 

dicadores do desempenho organizacional. Este segundo modo de 

apresentar o problema de avaliação de organizações, tanto p~ 

de ser complementar quanto substitutivo em relação ao prime! 

ro. Será complementar, na medida que, mesmo aceita qualquer 

das abordagens anteriormente expostas ou uma combinação des 

tas, restará o problema de que, em muitas situações, a veri 

ficação concreta do grau de eficácia das organizações não s~ 

rá possível de ser realizada diretamente, pelo grau de abs 

tração na definição de eficácia ou pela dificuldade de sua 

operacionalização. Além disto, as abordagens expostas consi~ 

tem em verificações "a posteriori" do desempenho. Há necess! 

dade de pesquisar as relações de dependência entre as variá 

veis organizacionais e o desempenho organizacional, de modo 

a se poder prever a probabilidade de sucesso organizacional. 

Por outro lado, a tentativa de elaboração de ind! 

cadores de desempenho pode ser vista como enfoque alternati 

vo às abordagens anteriormente comentadas, se aceitarmos a 

tese de alguns autores como,Drucker e Etzioni, que conside 

ram inócua, e até mesmo tendente a conduzir a noçoes gere~ 

ciais disfuncionais, a tentativa de avaliar o desempenho or 

ganizacional sob qualquer das perspectivas mencionadas. Nes 

tes casos, cada autor terá sua definição de parâmetros, im 

plícita nos indicadores que sugere. 
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A seguir sao expostas as idéias de alguns autores 

que se ocuparam especificamente da discussão de indicadores 

de desempenho organizacional. Como era de se esperar,as ênfa 

ses de cada autor correlacionam-se estreitamente com a cor 

rente teórica a que se filiam. Assim há os autores cuja en 

fase situa-se nos aspectos do comportamento, aqui represent~ 

dos pelo estudo de Likert; os teóricos ligados ao estrutura 

lismo, como Etzioni, Selznick e Charles Perrow e ainda a 

contribuição sempre muito pessoal de Peter Drucker. A análi 

se do fator de adaptação às mudanças ambientais e das inova 

ções, em particular, como fator determinante do desempenhoo~ 

ganizacional é aprofundada na segunda parte, por conveniên 

cia de apresentação. 

1. A Contribuição de Rensis Likert 

Likert parte da premissa que lia prática, present~ 

mente adotada, de examinar de perto apenas o nivel de desem 

penho das variáveis relacionadas com o resultado final, tais 

como produção, vendas, custo e lucros, está conduzindo a con 

clusões falsas quanto aos tipos de administração e lideran 

ças capazes de produzir melhores resultados". (16) 

As conclusões falsas a que alude são, em resumo, 

as de que a mensuração baseada em indicadores de resultado 

leva a gerência a conduzir um estilo de pressão sobre os su 

bordinados para maximização de rendimentos, com menosprezo 

por aspectos relativos aos individuos e seus relacionamentos 

grupais na organização. Tal conduta embora possa acarretarg~ 

nhos reais a curto prazo, levaria a prazos maiores, a perdas 

no desempenho organizacional, já que a gerência por pressão 

e centrada nas tarefas, exclusivamente, concorre para degen~ 

raçao do ambiente de trabalho com conseqüências negativas s~ 

bre a motivação e participação dos componentes da organiz~ 

çao. 

A solução preconizada por Likert para conciliação 

da necessidade organizacional de manutenção de alto padrão 

de resultado a curto prazo, com o estado de satisfação do 
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pessoal que não faça deteriorarem-se tais padrões, em prazo 

maior, é uma combinação de dois sistemas de operação organi 

zacional, denominados sistemas de organização de trabalho e 

de motivação cooperativa. 

No sistema de organização do trabalho, desenvolvi 

do para tarefas repetitivas, os serviços são detalhadamente 

organizados, padrões de desempenho e controle são pouco fle 

xiveis. "Esse sistema de administração baseia-se, em princi 

pio, nos motivos econômicos de comprar o tempo do indivíduo 

e, a seguir, dizer-lhe precisamente o que fazer e a que ní 

vel produzir." (17) 

Já no sistema de motivação cooperativa o alto de 

sempenho em tarefas variadas tende a ser alcançado, mais a 

poder de entusiasmo e elevado nível de motivação, do que me 

diante uma melhor organização do serviço. 

"De forma geral, o sistema de motivação cooperat! 

va de administração não mobiliza somente o motivo 

econômico, mas lança mão também de outros motivos 

poderosos, tais como os motivos do ego. Estes moti 

vos são usados de muitas formas, de maneira a ro 

bustecer e reafirmar as forças motivacionais 

para realização das metas da companhia e são supl~ 

mentadas por atitudes favoráveis." (18) 

A proposição do Autor citado consiste em que os 

dois sistemas devem ser combinados para obtenção de eficácia 

organizacional, já que cada qual tem forças potenciais que 

se completam. O que impediria tal integração é exatamente a 

mensuração de desempenho, baseada no enfoque exclusivo de re 

sultados, criticado pelo Autor. 

Para superar tal óbice, Likert sugere que é neces 

sário que se introduzam, nos métodos de avaliação de desemp~ 

nho, "variáveis intervenientes" a serem analisadas como med! 

da de rotina. Estas variáveis - percepções, atitudes, expe~ 

tativas, motivação e a eficácia da comunicação - podem ser 
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Autor. (19) 

2. Contribuição dos Estruturalistas 

18 

pelo 

Dentre os teóricos de contribuição estruturalista 

que analisamos Amitai Etzioni destaca-se pela ênfase que dá 

em sua obra ao problema de avaliação de organizações. Seu 

ponto de partida é a crítica aos métodos baseados em análise 

de grau de consecução de objetivos, da qual destacamos 

as seguintes críticas: 

a) o resultado das análises à base de objetivos e 

monótono e desprovido de maior sentido metodolóa~ 

co. Monótono por verificar sempre que as organ~ 

zações não realizam efetivamente seus objetivos 

e em geral têm objetivos reais diferentes dos 

prescritos; sem sentido metodológico porque os 

objetivos como entidades culturais são de natu

reza distinta das organizações-sistemas sociais. 

Assim, como os objetivos são criações ideais, 

com função mais legitimadora que prática, são 

sempre inalcançáveis. "Medida em relação as aI 

turas olímpicas do objetivo, a maioria das org~ 

nizações atinge o mesmo - eficácia mui to baixa. 

As diferenças entre organizações são de pouca 

significância." (20) 

b) para Etzioni, "a segunda razao para a discrepân 

cia invariante entre os objetivos e as unidades 

sociais é que todas as unidades sociais, inclu 

indo organizações, são unidades multifuncionais. 

Conseqüentemente, enquanto devotam parte de 

seus meios diretamente as atividades-fins, as 

unidades sociais têm que devotar uma outra pa~ 

te a outras funções, tais como criação ou recr~ 

tamento de meios adicionais para o objetivo e a 



manutenção de unidades encarregadas de 

des-fins e atividades-meio." (21) 
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ativida 

Etzioni entende que a perspectiva dos objetivos leva 

a enganosa avaliação da organização em função do ideal ao in 

vés de determinar a eficácia relativa em relação a outras or 

ganizações. Nos seus próprios exemplos nao importa saber que 

todas as organizações são oligárquicas mas verificar quais 

são mais (ou menos oligárquicas que as outras): ou, analogic~ 

mente, mais importante que constatar que todas as lâmpadaselj 

tricas desperdiçam quase toda energia em calor, é verificar 

quais transformam a maior parte da energia em luz. 

A proposição de Etzioni para indicar o grau de eficá 

cia das organizações consiste no que chama de "modelo de sis 

tema", cujo ponto de partida "não é o objetivo em si, mas um 

modelo operativo de uma unidade social que é capaz de atingir 

um objetivo. Ao invés de um objetivo, ou um conjunto de obj~ 

tivos, é um modelo de uma unidade multifuncional". (22) 

A questão crucial da análise de desempenho desloca 

se, na perspectiva de Etzioni, do grau em que a organização 

atinge seu objetivo para o grau em que a alocação de recursos 

se aproxima da distribuição ótima. Assim, os meios e proce~ 

sos organizacionais passam a ser os elementos centrais da ava 

liação. 

Torna-se, assim, transcendental a determinação pelo 

analista de modelos organizacionais que, estabelecendo os p~ 

drões estruturais e funcionais, servirão de parâmetro de ava 

liação. As características da organização sob análise serão, 

depois, comparadas ao modelo para aferir o seu grau de aprox! 

maçao em relação àquela "alocação e distribuição ótima de re 

cursos" . 

o próprio Etzioni menciona que a grande dificuldade 

para a prática desta abordagem de análise consiste na elabora 

çao dos modelos de sistema, já que é necessário que se conhe 

ça, com profundidade, o funcionamento de uma organização do 
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tipo estudado, para que se determine qual e uma distribuição 

muito eficiente dos meios. 

Para que essa tarefa seja factível, é precisD que o 

analista, por si, construa o mOdelo-parâmetro o que so se 

rá possível com extensa experiência em cada tipo de organiz~ 

ção examinada - ou que haja modelos teóricos aplicáveis. A 

dificuldade desta última alternativa como acentua Etzioni, 

está em que, no nível de abstração e imprecisão em que 

atualmente se encontra, a Teoria Organizacional, freqfienteme~ 

te, não oferece modelos aplicáveis. 

A discussão e remetida, deste modo, à disponibilid~ 

de e possibilidade da elaboração de modelos de sistemas. 

Vários autores têm dedicado atenção ao estudo de or 

ganizações com a preocupaçao de criar tipologias organizaci~ 

nais e, no bojo destas classificações, estabelecer variáveis 

cujas características permitam compreender melhor o comport~ 

mento organizacional e, dai, inferir recomendações de formas 

mais adequadas de organização, tanto no que tange aos aspe~ 

tos estruturais quanto aos aspectos de relações humanas e gr~ 

pais. 

Em geral, parte-se da premissa que o conhecimentot~ 

órico, no ponto em que está, é demasiadamente genérico e abs 

trato e, portanto, incapaz de grande valia para as necessida 

des concretas de prescrição organizacional, ou é casuístico e, 

portanto, de aplicação restrita, sendo errônea sua general~ 

zação para organizações em outros contextos ou com 

rísticas diversas. 

caracte 

Apenas para citar um exemplo desta perspectiva, ci 

ta-se aqui Charles Perrow: 

"Pode existir uma teoria da organização, ou deve ha 

ver diversas teorias das organizações? Esta e a 

questão básica com a qual se defrontam os teóricos 

práticos. A escola da administração científica nao 

é a única a propor conceitos que, supostamente sao 



21 

aplicáveis a todas as organizações. Este é o objet! 

vo da maioria dos sociólogos bem como dos psicól~ 

gos sociais e economistas. O modelo de ciência natu 

ral exige que nossas teorias sejam aplicadas de mo 

do geral. Esta rigidez prestou um desserviço à teo 

ria organizacional, impedindo que se reconheçam os 

diversos tipos de organização e a necessidade de 

ter legitimamente teorias que se apliquem a alguns 

tipos e não a outros. Sabemos agora o suficiente s~ 

bre as organizações, para reconhecer que a maioria 

das generalizações aplicáveis a todas elas, sem di~ 

tinção, são muito evidentes ou muito gerais para 

ter alguma utilidade para previsões específicas". 

(23) 

Entre as diferentes tipologias organizacionais exis 

tentes,podem-se distinguir dois enfoques: num primeiro, oco r 

rem estudos cujo objetivo é correlacionar características or 

ganizacionais com tipos organizacionais definidos segundo de 

terminada variável, sem nenhuma evidência sobre se se trata 

de uma melhor forma organizacional, mas apenas que e a mais 

freqüente para um dado tipo organizacional. Por outro lado,há 

classificações cujo objeto, mais ambicioso, além de caracte 

rizar a organização em cada grupo, pesquisa as característi 

cas, dentro de cada tipo, que estão correlacionadas positiv~ 

mente com o sucesso organizacional. Um exemplo das classifi 

cações com o primeiro enfoque são as de Katz e Kahn (24) e 

Etzioni (25), enquanto o melhor exemplo do segundo tipo é a 

classificação proposta por Woodward, adiante mencionada. 

Para os efeitos deste trabalho interessariam as 

classificações que identificam características organizaci~ 

nais, que tendem a conduzir um determinado tipo de organiz~ 

çao a ser mais eficaz. Um estudo adequado para nossa finalida 

de identificaria uma ou mais variáveis capazes de classifi 

car as organizações segundo os requisitos estruturais e com 

portamentais para seu sucesso. Protótipo deste gênero de abor 

dagem é a pesquisa de Joan Woodward sobre organizações indus 
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triais. O resultado da pesquisa (26) estabelece que há certas 

características organizacionais, quanto a controle, numero 

de níveis de hierarquia, supervisão e importância de funções, 

que tornam algumas organizações mais bem sucedidas que ou 

tras. A variável independente usada por Woodward é o sistema 

de produção empregado pelo estabelecimento industrial (por en 

comenda ou em pequenos lotes diferenciados; produção em mas 

sai e produção por processo). 

o uso prático desta pesquisa em análise organizaci~ 

nal consistiria, tomada uma dada organização industrial,em 

classificá-la num dos tipos mencionados. O passo seguinte se 

ria analisar as características da organização frente àquelas 

apontadas como mais adequadas na pesquisa. 

Infelizmente não há muitos estudos operacionaliz~ 

dos como os de Woodward, que possam permitir a inferência de 

indicadores concretos para avaliação de adequação de estrutu 

r~organizacionais. Encontra-se, freqfientemente, porém, abor 

dagens teóricas que enfatizam a necessidade de tais estudos e 

recomendações genéricas de variáveis. 

Perrow (27), por exemplo, partindo da premissa que 

praticamente todas as organizações têm três funções básicas -

pesquisa, produção e marketing - e, admitindo que cada uma 

,dessas funções requer características operacionais e estilos 

de gerência próprios, sugere que, numa mesma organização,co~ 

vivam estruturas e estilos diferentes. Assim, as atividades 

de pesquisa, para serem eficazes, necessitam estruturas extre 

mamente flexíveis que valorizam a criatividade, a inovação 

com desprezo, portanto, das normas, rotinas e controles de cur 

to prazo. Já as atividades ligadas à produção têm uma noção de 

tempo e de objetivos precisa, podendo, assim, submeter-se a 

linhas de autoridade, regulamento e procedimentos exatos. En 

quanto isto, as atividades de marketing situam-se num meio 

termo entre as duas anteriores, segundo Perrow. 

A conclusão é sempre a mesma: não há uma melhor ma 

neira universal de estruturar as organizações, devendo-se co 

nhecer a natureza da organização, através de meios sistemáti 
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cos, para daí extrair as características estruturais e compo~ 

tamentais mais adequadas. 

Dentre as variáveis que poderiam auxiliar no estudo 

das organizações para efeito de estabelecer estruturas e méto 

dos mais adequados, resumiríamos, da contribuição dos auto 

res estudados, as seguintes: tecnologia predominante no pr~ 

cesso de produção da organização e natureza da função organ~ 

zacional. 

Um último aspecto a abordar em relação à contribui 

çao estruturalista trata da distinção entre modelos de sobre 

vivência e de eficiência. Segundo Etzioni, o modelo de siste 

ma a que aludimos anteriormente, de forma genérica, ref~ 

re-se a afirmações a respeito de relações cuja existência pe~ 

mite a organização manter-se e funcionar. Este modelo admite 

dois tipos - o de sobrevivência e o de eficiência. Até aqui 

tratamos dos modelos de eficiência, isto é, das alternativas 

organizacionais que, provavelmente, conduzem ao melhor desem 

penho das organizações. 

o modelo de sobrevivência corresponde à determina 

das condições cuja inexistência coloca em risco a própria e 

xistência da organização. Segundo Etzioni, enquanto para cada 

aspec~o dos modelos de eficiência, há várias alternativas de 

relações possíveis, umas mais adequadas à organização em dis 

cussão outras menos, no modelo de sobrevivência, há apenas a 

alternativa "sim" ou "não" para cada relação prescrita. 

Um exemplo de modelo de sobrevivência nos é 

por Selznick que observa: (28) 

dado 

"Um dos postulados do tema estrutural e funcional é 

que a necessidade básica de todos os sistemas empf 

ricos é a manutenção da integridade e continuidade 

de todo o sistema. Naturalmente, tal postulado e 

basicamente útil no orientar a atenção para um con 

junto de "imperativos derivados", ou de necessida 

des, que são suficientemente concretos para caracte 

rizer o sistema existente". 
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Segundo ainda Selznick, "nas organizações formais, 

a "manutenção do sistema", como necessidade genérica, poderá 

ser especificada em termos dos seguintes imperativos": 

1. Segurança da organização como um todo em relação 

às forças sociais no seu ambiente; 

2. A estabilidade das linhas de autoridade e de co 

municaçãoi 

3. A estabilidade das relações não-convencionais na 

organizaçãoi 

4. Continuidade de programaçao e das fontes de sua 

determinação; 

5. Homogeneidade de perspectiva com relação ao si~ 

n1ficado e papel da organização. 

3. Outras Contribuições 

Neste item, arrolaremos contribuições de alguns au 

tores que, embora não aplicadas diretamente a avaliação de de 

sempe~ho de organizações, serão úteis na fundamentação da 

abordagem que propomos, na última parte deste trabalho. 

3.1 A Teoria do Equilíbrio Organizacional 

Preocupados em identificar os elementos integra~ 

tes, em sentido lato, de uma organização e os fatores que de 

terminam suas decisões de participar, March e Simon discorrem 

sobre a "teoria geral do equilíbrio organizacional". (29) 

Os postulados básicos da teoria são, segundo os Au 

tores, apresentados por Simon, Smithburg e Thompson: 

1. Uma organização é um sistema de comportamentos 

sociais interligados de numerosas pessoas a que denominaremos 

participantes na organização; 
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2. Cada participante e cada grupo de participantes 

recebe incentivos, em troca dos quais faz contribuições à or 

ganização; 

3. Todo participante somente manterá sua particip~ 

çao na organização enquanto os incentivos que lhe são ofereci 

dos forem iguais ou maiores (medidos em termos de valores que 

se lhe oferecem) do que as contribuições que lhe são exigl 

das; 

4. As contribuições trazidas pelos vários grupos de 

participantes constituem a fonte na qual a organização se su 

pre dos incentivos que oferece aos participantes; 

5. Donde: a organização será solvente - e continua 

rá existindo somente enquanto as contribuições forem sufi 

cientes para proporcionar incentivos em quantidade 

para induzir à prestação de contribuições. 

bastante 

Há três conceitos básicos para fundamentar tal teo 

ria do equilíbrio: participantes da organização, 

çoes e incentivos. 

contribui 

Infere-se, da colocação de March e Simon, a defini 

çao de participantes, como sendo os indivíduos e entidades 

que, ao manter alto grau de inter-relação dentro de um siste 

ma social específico, dão-lhe substancial diferenciação rela 

tivamente aos demais sistemas contidos no meio social. 

o que nos interessa de perto na conceituação de pa~ 

ticipantes, tal como colocada, é que alcança, não somen 

te os membros da organização propriamente ditos, mas também 

todos os indivíduos e entidades cujas contribuições são esse~ 

ciais à existência da organização, ou seja - empregados, aí 

incluídos os encarregados da direção, investidor~s, fornecedo 

res, distribuidores e consumidores. 

As contribuições são os pagamentos que os particl 

pantes fazem à organização (trabalho, pelo empregado; capl 

tal, pelo investidor; honorários, pelos clientes, por exem 
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pIo). O outro lado é constituído pelos incentivos prestados 

aos participantes pela organização (salário, rendimentos e 

serviços, por exemplo). 

March e Simon fazem considerações minuciosas sobre 

as condições necessárias a manutenção do equilíbrio organiz~ 

cional - isto é para que o grau de incentivos seja igualou 

maior que o grau de contribuições - para o caso dos empreg~ 

dos, considerações estas que, segundo os Autores,poderiam"sem 

dificuldade, ser estendidas aos demais participantes. 

O que importa reter, para efeito do desenvolvimento 

do presente trabalho,é, principalmente, a abrangência que os 

Autores dão ao conceito de participantes da organização e 

seus respectivos papéis no equilíbrio organizacional, jã que 

uma extensão deste conceito será utilizada para operacional! 

zaçao do ambiente organizacional. 

3.2. A Contribuição de Peter Drucker 

~ tarefa complexa expor sucintamente as idéias de 

Drucker sobre as variáveis determinantes do sucesso organiz~ 

cional, já que este Autor, sem ter a preocupação de elaborar 

uma teoria, no sentido usual, tem disseminada na sua vasta 

obra, considerações sobre variados aspectos da estrutura e 

funcionamento das organizações, colocadas, em geral, de forma 

assistemática e heterodoxa. 

Conseqüentemente, muito menos do que uma tentativa 

de expor o pensamento de Drucker sobre as organizações, em 

preende-se aqui a extração de algumas das suas considerações 

centrais sobre aspectos que diferenciam as organizações que 

tendem ao sucesso das que tendem a estacionar e regredir. 

Tal como outros autores já mencionados, Drucker des 

preza as medidas de resultado, no que concerne a sua capac! 

dade de mensurar o desempenho organizacional ou de prever o 

sucesso futuro das organizações. 

No conjunto das proposições de Drucker, há duas ca 
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tegorias fundamentais sobre as quais se assentam boa parte 

das suas prescrições gerenciais, - inovação e ambiente organ~ 

zacional. Para ele, o grau em que o. organização moderna é ca 

paz de antecipar o futuro, através da inovação corno objetivo 

básico, juntamente com sua capacidade de conhecer e se comuni 

car com o ambiente e o determinante da sua sobrevivência. 

Para cada urna destas categorias, extraímos alguns 

postulados da gerência eficaz, nas condições contemporâneas, 

segundo este Autor. 

Assim, ao falar de inovação, Drucker, direta ou in 

diretamente, prescreve que a organização tem corno requisitos 

de eficácia: 

a) direção prioritária de recursos para antever os 

desdobramentos futuros das circunstâncias atuais 

e para preparação da organização no sentido de 

enfrentar os problemas decorrentes; 

b) capacidade de assumir riscos: partindo da premi~ 

sa que a única certeza que se tem quanto ao futu 

ro é que será diferente do presente e do que es 

peramos agora, Drucker enfatiza a capacidade de 

organizacional de assumir riscos corno um valor 

essencial, sem o qual a organização se dedicará 

permanentemente a resolver problemas do passado 

e, em conseqüência, ficar a reboque das mudan 

ças ambientais até que estas a tornem incapaz de 

exercer papel representativo na sociedade; 

c) abandono do passado: contrapartida necessária da 

inovação, corno processo permanente, é a adoção 

de urna postura consciente'de seleção e abandono 

de atividades, produtos e processos que tendem a 

desatualização frente às novas condições ambien 

tais. Sem abandono do que está se tornando arcai 

co, nao se promoverá as inovações em tempo opo~ 

tuno. 
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, 
Os requisitos a destacar, ligados a preocupaçao com 

o ambiente organizacional, são: 

a) Conhecimento do mercado: pressupondo que tanto 

resultados quanto recursos só existem fora da or 

ganização, e que normalmente o conhecimento mera 

mente intuitivo sobre o mercado é errôneo, Druc 

ker enfatiza a necessidade da pesquisa permane~ 

te da realidade do mercado em que atua a organ! 

zaçao; 

b) Conhecimento da organização: para delimitar o p~ 

pel e o potencial da organização frente ao ambi 

ente é fundamental a auto-crítica sistemática 

por parte da organização. Esta análise deve con 

centrar-se na determinação dos pontos fortes e 

fracos principais da atividade organizacional e, 

especialmente, pesquisar como os clientes vêem a 

organização em relação às demais do setor; 

c) Definição do "negócio" da organização: do conhe 

cimento do ambiente e suas tendências futuras, 

conjugado com o conhecimento da organização, de 

ve resultar a preocupação de definir o campo de 

atuação da organização, seus objetivos de curto, 

médio e longo prazo, para evitar que a organiz~ 

ção concentre esforços em atividades e produtos 

em desacordo com as necessidades e tendências am 

bientais; 

d) política centrada no cliente: as definições de a . 
tividades e produtos organizacionais devem pa~ 

tir da compreensão das necessidades e do compo~ 

tamento dos clientes, que são, em última instân 

cia,os avaliadores da organização. Esta deve ter 

presente que, freqüentemente, a racionalidade dos 

clientes é diferente do que a organização press~ 

poe; 
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e) Identificação das oportunidades: a organização bem suce 

dida depende de esforço contInuo de identificação de o 

portunidades de atuação que o ambiente e as circunstân 

cias da própria organização oferecem. Talvez o aspecto 

mais enfatizado por Drucker seja o de que a comunicação 

ambiente-organização proporcione a possibilidade desta 

escolha consciente das áreas mais propIcias de atuação 

da organização. Decorrência desta escolha e outro requ~ 

sito essencial para eficácia organizacional e a concen 

tração de recursos internos da organização nas áreas de 

oportunidade escolhidas. Nas palavras de Drucker: (30) 

"Há necessidade de reduzir as tarefas possIveis e 
quase ilimitada a um número que possa ser controla 
do. Há necessidade de concentrar recursos escassos 
nas maiores oportunidades e resultados. ~ necessá 
rio fazer as ~oucas coisas certas e com perfeição": 

4. Revisão da literatura - conclusões gerais 

Da revisão da literatura, direta ou indiretamente aplicada 

à análise de desempenho de organizações, podem-se extrair algumas 

conclusões gerais, para o que se propõe este trabalho, a saber: 

a) Não é possIvel conceber modelo de análise objetivo que 

se aplique às organizações, universalmente. 

A condição primordial para se poder analisar o desempenho 

de uma organização determinada é a pré-existência de conhecimento 

sobre as relações estruturais intraorganizacionais e da organiz~ 

ção com o ambiente, que melhor se adequam a cada tipo de organiz~ 

çao. Por outro lado, falar-se em organizações complexas, sem ou 

tras qualificações, é uma generalização excessiva que, fora do am 

bito puramente abstrato da teoria geral, traz poucos benefIcios p~ 

ra o conhecimento de critérios práticos de análise organizacional. 

As organizações precisam ser classificadas segundo crité 

rios lógicos, tais que proporcionem, ao analista, estabelecer rela -
çoes de dependência entre variáveis organizacionais e o grau de de 

sempenho. Até que o continuado esforço teórico e empIrico prod~ 

za um volume mInimo de tais classificações, as 
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tentativas de análise de desempenho serao mais ou menos prec~ 

rias em função da capacidade do analista produzir, para cada 

caso, um modelo que lhe sirva de parâmetro para a organização 

examinada. 

Pudemos concluir, desse estudo, que as variáveis a 

serem levadas em consideração na montagem de tais modelos, sl 

tuam-se em largo espectro, quanto à generalidade, indo de pr~ 

cessos de produção ou tecnologia utilizada, como no estudo de 

Joan Woodward, grau de rotina das tarefas, como sugerem Perrow 

e Likert, até características muito gerais condicionadas pelo 

ambiente cu1turale econômico em que se situam as organiz~ 

çoes. 

Até que este tipo de estudo se desenvolva, os mod~ 

los de análise de desempenho organizacional implicarão uma a1 

ta margem de erro e incerteza. 

b) os modelos de análise geral mais freqüentemente 

utilizados - baseados em rendimento ou consecu 

ção de objetivos - são muito inadequados, se 

aplicados exclusivamente. 

Se nao houvesse graves inconvenientes na utiliza 

çao de modelos de análise baseados em variáveis gerais, tais 
-como lucratividade, produtividade e grau de consecuçao dos ob 

jetivos propostos, os problemas mais sérios da análise de de 

sempenho organizacional estariam resolvidos. Estariam super~ 

dos especialmente os dois mais sérios obstáculos à geração de 

métodos de análise de desempenho - a dificuldade de sua gen~ 

ra1ização e a pouca comparabjlidade dos resultados uma vez 

que as organizações poderiam ser avaliadas em função das mes 

mas variáveis pois todas têm objetivos e prQduzem bens ou ser 

viços. 

A grande maioris dos autores, porém, opoem 

restrições inarredáveis à utilização daquelas variáveis como 

medida de desempenho, tratando-se de organizações, em geral. 

Se aplicarmos a discussão especificamente às organizações p~ 
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blicas, estas restrições têm seu grau muito aumentado, dado o 

caráter peculiar da sua produção, muitas vezes traduzida em 

normas, decisões, de características imateriais. No plano g~ 

ral, colocam-se ainda como impedimento ao uso das 

citadas, o caráter social de que se deve revestir 

variáveis 

a análise 

das organizações públicas, inviabilizando a lucratividade e 

as medidas internas de eficiência, mesmo quando possível sua 

mensuração, como indicador de desempenho exclusivo. 

Em relação a mensuração, a partir da consecução de 

objetivos, além das restrições expostas na parte anterior e 

as que serão abordadas para o caso brasileiro, há que se men 

cionar que os objetivos de organizações públicas, tais como 

propostos por elas próprias, devem ser também objeto de análi 

se, e nao parâmetros, já que um dos aspectos mais importantes 

a verificar será a adequação dos objetivos definidos as neces 

sidades e objetivos maiores colocados pelo ambiente organiz~ 

cional e pelos canais legítimos de poder social. 

c) As abordagens teóricas da análise de desempenho 

de organizações, mesmo quando se pretendem ex 

clusivas não o são. Ao contrário, caracterizam 

se mais pela complementariedade entre si. 

As colocações teóricas expostas anteriormente re 

fletem a posição de seus autores, frente às divisões teóricas 

gerais no campo organizacional. Tal como ocorre com as esco 

las do pensamento administrativo, não raro as críticas feitas 

às abordagens diferentes da esposada pelo autor, bem como o 

exclusivismo de cada posição - como se se tivesse chegado a 

solução final - carecem de base objetiva e caracterizam-se 

por certo artificialismo. Cada nova contribuição parte da cri 

tica aos aspectos mais frágeis das contribuições anteriores, 

deixando, entretanto, de capitalizar os seus aspectos que se 

mostram positivos para a compreensao global do problema. 

A Teoria Organizacional, e sua parte que aqui estu 

damos especialmente, carece de fundamentação empírica de me 
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lhor qualidade, mesmo porque esta fundamentação é extremamen 

te complexa, pela quantidade de variáveis envolvidas, tornan 

do difícil o isolamento das relações de dependência real en 

tre variáveis, salvas de interferência de terceiros fatores. 

Isto provoca certa deformação na discussão, porque falta uma 

base concreta de informações sobre o universo que se procura 

explicar. 

Não creditamos, portanto, a qualquer das aborda 

gens expostas, o monopólio da explicação das questões cen 

trais afloradas pela análise de desempenho de organizações.Ao 

contrário, depuradas as veleidades exclusivistas contidas em 

certas contribuições, cada qual, pela ênfase em certos 

tos das organizações, é capaz de auxiliar na compreensão 

fenômeno global. 

aspe~ 

do 

Assim optamos por elaborar um método de análise 

que busque captar um número grande de variáveis que, a julgar 

pela teoria, podem afetar a eficácia organizacional. 

Neste sentido escolhemos a horizontalização do me 

todo, ao invés de aprofundamento de determinados aspectos, p~ 

lo menos até que a familiaridade com as organizações, que so 

seu estudo continuado irá proporcionar, permita maior seleti 

vidade de variáveis e consequente verticalização do estudo. 

Esta posição é decorrência da imaturidade do conh~ 

cimento teórico e empírico sobre o objeto que nos propomos a 

nalisar e de pressupostos que são aclarados a seguir. 

5. Revisão da literatura - adequação ao contexto brasileiro 

Um dos problemas mais sérios da Teoria Organizaci~ 

nal é sua incapacidade de alçar-se ao nível de conhecimentoc~ 

entífico universal, dado a que se aplica a processos sociais, 

dependentes, portanto, de circunstâncias culturais, econômi 

cas e políticas de cada sociedade ou mesmo fração de socieda 

de. 

A própria ênfase, freqüentemente encontrada na Teo 
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ria, na relatividade das prescrições organizacionais, depe~ 

dentes de circunstâncias tecnológicas, de objetivos e do ambi 

ente em geral, deve nos prevenir contra a aceitação pacífica 

das ênfases colocadas na literatura, quase toda gerada por e~ 

pecialistas norte-americanos sobre organizações norte-ameri 

canas e voltadas para estas mesmas organizações. 

Outro fator que não deve ser menosprezado e que 

grande parte do esforço cognitivo e prescritivo da literatura 

está voltado para grandes organizações privadas, cujas carac 

terísticas e problemas não necessariamente coincidem com as 

organizações públicas. 

As consequências práticas da defasagem entre as n~ 

cessidades ditadas pela experiência e a teoria, agravada pela 

escassa produção teórica brasileira, que poderia atenuá-la,vê 

se no cotidiano: freqfientemente, as tentativas de intervenção 

modernizante nas organizações públicas ou estão superadas, de 

origem, pelo apego aos preconceitos e "princIpios" da admini~ 

tração tradicional, ou cunham-se nos modismos recém-import~ 

dos - ultimamente técnicas mal-assimiladas de desenvolvimen 

to organizacional. 

Assim, corno decorrência da atual predominância das 

formulações sistêmicas na teoria organizacional, nota-se a su 

pervalorização de variáveis tais corno inovação e capacidade 

de absorção de mudanças ambientais, em detrimento das variá 

veis internas e estruturais, nos estudos recentes 

dos com desempenho organizacional. 

Nas raIzes desta mudança de enfoque 

relaciona 

encontram-se 

certos fundamentos que, se não assimilados criticamente, pre~ 

tam-se à adoção, mais uma vez apressada, da novidade pela no 

vidade. Os dois primeiros fundamentos referidos são a veloci 

dade e o vulto das mudanças externas, destacando-se o ritmo 

das inovações tecnológicas, e o gigantismo das organizações 

modernas que, associado às suas formas burocráticas de estru 

turação, tendem a levá-las a insensibilizar-se em relação aos 

problemas externos e a criar objetivos próprios. (31) 

Há, entretanto, um terceiro fator subjacente a mu 
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dança de enfoque na teoria que nao é mencionado, em geral: e 

que nas sociedades desenvolvidas, o nível educacional e o grau 

de socialização dos indivíduos, associados a outros fatores, 

acarretaram evolução tal que o processamento interno dos sis 

ternas organizacionais atingiu um ponto alto e relativamente~ 

mogêneo de qualidade. Neste contexto, é natural que as carac 

terlsticas internas e estruturais dos sistemas organizacionais 

passem a assumir importância muito secundária na análise org~ 

nizacional, por não serem mais explicativas das diferenças no 

desempenho entre organizações. f~ 

Para ajuizarmos sobre a qualidade explicativa de 

tal perspectiva no contexto brasileiro, ternos que discutir 

nao sua consistência interna, mas sim se os seus fundamentos 

prevalecem entre nós. 

Em relação aos dois primeiros fundamentos citados 

velocidade e descontinuidade das mudanças e o gigantismo

burocratização das organizações modernas, as diferenças entre 

os dois contextos comparados é mais de grau que de natureza. 

Sem desconhecer que o mundo moderno atenuou a im 

portância das barreiras nacionais, aumentando a interdependê~ 

cia entre as diferentes sociedades, não se pode negar, por ou 

tro lado, que há diferenças fundamentais quanto ao estágio de 

desenvolvimento e às características ambientais entre o mundo 

desenvolvido e o subdesenvolvido. Assim, em relação 

ças tecnológicas, principal fator impulsionador de 

sociais e organizacionais, por mais que se conheça a 

cia das empresas multinacionais, na transmissão de 

às mudan 

inovações 

influên 

inovações 

às sociedades subdesenvolvidas e, no nosso caso, o próprio m~ 

delo econômico brasileiro que induz à importação de novas tec 

nologias em grande escala, é preciso considerar que a impo~ 

tância relativa e a natureza da interação inovação - mudanças 

ambientais-organizações públicas reveste-se de peculiaridades 

que merecem destaque. 

As mudanças tecnológicas nas sociedades subdesen 

volvidas fazem-se num ritmo bem mais lento, relativamente aos 

países desenvolvidos. Enquanto nestes as inovações constituem 
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respostas necessárias frente à combinação dos seus fatores 

econômicos, nos países subdesenvolvidos, por haver uma combi 

nação inversa destes fatores (abundância de mão de obra nao 

qualificada, carência de capital), não se consegue absorver, 

senão parcialmente, a intensa produção tecnológica dos países 

centrais do sistema econômico internacional. 

Há porém, uma consideração mais importante que de 

ve nos levar a uma postura crítica em relação à ênfase exces 

siva na absorção de inovações: exatamente porque a importação 

incontrolada de inovações pode acarretar a adoção de métodos, 

processos e técnicas defasados da nossa realidade, as organl 

zações públicas devem tratar as inovações tecnológicas como 

uma variável a ser analisada e nao um dado a ser incorporado, 

como nas organizações em contextos desenvolvidos. Assim, as 

organizações públicas cabe o papel de avaliar a adequação des 

sas inovações, de modo a que possa inibir a adoção daquelas 

cujos processos e resultados nao sejam compatíveis com a ofer 

ta interna de fatores econômicos e com os objetivos sociais 

em geral. 

Já em relação ao segundo fundamento exposto - o 

gigantismo-burocratização das organizações - vale reparo se 

melhante ao anteriormente mencionado de que a intensidade do 

fenômeno é muito menor entre nós. Embora existam organizações 

de grande vulto, esta não é a regra geral. De qualquer modo, 

mesmo nas organizações maiores, não é provável que a eficácia 

e utilidade social estejam sendo prejudicadas por suas carac 

terísticas burocráticas, no sentido Weberiano. Os problemas, 

ao contrário, situam-se em irracionalidades, digamos, pré-b~ 

rocráticas, no sentido de que grande parte de nossas organiza 

ções ainda carecem de requisitos estruturais importantes, o 

que pode tornar, em muitos casos, a ênfase exclusiva na adaE 

tação aos "valores ambientais em mudança" um salto tecnológl 

co exagerado. 

Por último, e mais importante, vale tecer algumas 

considerações s..?bre o abandono dªª variáveis estruturais nas 

atuais tendências que enfatizam a adaptação às mudanças ambi 
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entais como variável-chave do "sucesso" organizacional. Ante 

riormente, em linhas gerais, procurou-se demonstrar a adequ~ 

çao desta proposição, em relação ao contexto organizacional 

das sociedades desenvolvidas. Resta-nos analisar se prevalece 

tal adequação à luz da nossa realidade. 

Há três fatores que nos levam a duvidar da propri~ 

dade deste enfoque nas circunstâncias brasileiras. O primel 

ro, já abordado, refere-se ao ritmo mais lento das mud_an~ªs 

ambientais~ especialmente as ~ecorrentes de inovações tecnoló .- ---- ~--- -------- -
gicas. A este fator, somam-se dois outros que merecem coment~ 

rios um pouco mais detalhados - a fragilidade estrutural e o 

problema de recursos humanos com especial menção para as org~ 

nizações públicas. 

Sobre aspectos estruturais .específicos trata-se - á 

no item seguinte. De qualquer modo, é bom observar que abando 

nar a preocupação com as características internas das organl 

zações públicas brasileiras, onde deficiências primárias ain 

da subsistem é muito prematuro. Numa realidade caracterizada 

por superposição frequente de funções; existência de organiz~ 

ções inúteis sem objetivos sociais relevantes; inexistência 

de sistema de controle de custos; e subutulização de recursos 

financeiros e humanos há que se dar muita ênfase aos aspectos 

ligados a eficiência e eficácia. 

Quanto aos recursos humanos, vale salientar que 

nos Estados Unidos, berço da teoria cuja aplicabilidade a nos 

sa situação é discutida aqui, dois terços da população urbana 

terá frequentado ou estará frequentando uma escola superior , 

em 1982, segundo Warren Bennis (32). Ora, indicadores como es 

te, e muitos poderiam ser citados, justificam a quase inexis 

tência de referência a variáveis como qualificação de recur 

sos humanos, e tantas dependentes desta, nas discussões sobre 

fatores relevantes para eficácia organizacional, na literatu 

ra americana. Esta, quando trata de recursos humanos, é para 

acentuar fatores ligados a relações humanas no trabalho, já 

que a alta qualificação média da mão-de-obra é um dado no seu 

sistema organizacional. 
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A transposição deste quadro para a nossa realidade,o~ 

de a falta de qualificação técnica dos recursos humanos é uma va 

riável importante para o desempenho das organizações, pode levar 

a equívocos, dos quais procuramos fugir, ao considerar, além dos 

fatores ligados a inovação e adaptação, os fatores estruturais, 

para efeito de análise de desempenho de organizações. 
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Ficou estabelecido na Parte I que nao há um modelo 

disponível que seja aplicável diretamente à análise de organiz~ 

ções públicas, o que torna imperioso para nossos objetivos um es 

forço de criação no sentido de, utilizando o conhecimento teóri 

co disponível,adaptá-Io às especificidades das organizações p~ 

blicas, em primeiro lugar, e dentre estas, às especificidades da 

realidade brasileira. 

Na elaboração da alternativa proposta neste trabalho, 

exerce, então, papel importante um conjunto de antecedentes so 

bre características pertinentes as organizações públicas e ou 

tro conjunto de pressupostos sobre características específicas 

das organizações públicas brasileiras. Desta forma, para inte 

gração teórica e metodológica da alternativa proposta, explicit~ 

se, nos itens seguintes, tais antecedentes e pressupostos. 

Compõe também esta II Parte, a justificativa e sínte 

se do modelo escolhido para análise de desempenho de organiz~ 

ções públicas brasileiras, descrito na última parte. 

1. Organizações Públicas e Avaliação de Desempenho 

Um primeiro fator de diferenciação das organizações 

pUblicas, frente às privadas, que dirige qualquer método de ava 

liação é seu caráter de instrumento para realização de objetivos 

sociais. Esta característica fundamental torna imprescindível a 

introdução de um elemento de avaliação que, mesmo precáriO, exer 

ça o papel de ligação entre os resultados organizacionais, sua 

atuação em geral, e a comunidade em que se realizam. 
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Sendo inviável, ao nível técnico, a expressa0 fide 

digna do papel social desejado de uma organização específica, e 

necessário que se criem mecanismos aproximativos que incoroorem 

à avaliação variáveis tendentes a espelhar o impacto causado ne 

la ação da organização sobre o ambiente e, em especial,sobre sua 

clientela. Para tal, há que se fazer uma suposição de que ao 

criar uma organização e estabelecer-lhe objetivos e área de a 

tuação, os mecanismos institucionais do sistema político inter 

pretam uma necessidade social e uma preferência determinada qua~ 

to aos mecanismos de seu atendimento. 

Conseq6entemente, na órbita técnica a que se circuns 

creve este trabalho, cabe designar instrumentos de avaliação da 

fidelidade da ação efetiva da organização ao mandato social que 

recebeu. Este mandato, tal corno usualmente é outorgado" con 

siste em objetivos mais ou menos vagos, em nome dos quais a orqa 

nização legitima seus gastos de recursos sociais. 

Estes objetivos, que seriam parâmetros naturais de 

avaliação, na prática não podem exercer, rigorosamente, tal pa 

pel, tanto em decorrência dos fatores apontados por Etzioni e ar 

rolados anteriormente, mas também porque as organizações públl 

cas freq6entemente possuem resultados intangíveis e imateriais ' 

que não podem ser concretizáveis para efeito de comparação com 

um parâmetro dado. 

Outro aspecto geral sobre as organizações públicas 

considerado no modelo proposto é que, na ausência de um procedl 

mento avaliativo planejado, não há qualquer processo social es 

pontâneo capaz de substitui-lo na aferição da qualidade dos re 

sultados organizacionais. 
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Ainda que também seja problemática a avaliação de d~ 

sempenho das empresas privadas, estas atuam num contexto concor 

rencial que introduz elementos naturais de julgamento de desem 

penho, seja no curto ou longo prazo. No curto prazo indica 

dores como lucratividade ou ocupação da capacidade instalada, em 

termos absolutos ou em comparação com os concorrentes, permitem 

acompanhar o desempenho da empresa, a despeito das restrições te 

óricas que persistem em relação a estes indicadores. Mais desta 

cável ainda, porém, é o fato de que, atuando em regime concorren 

cial e tendo a permanente avaliação de seus produtos feita no 

mercado, as empresas privadas encontram neste um limite inconto~ 

nável para sua incompetência eventual. A incapacidade gerencial, 

seja qual for sua causa, acabará por se projetar num afastamento 

gradativo do mercado, até o limite de ameaçar sua sobrevivência 

como unidade produtiva. 

Ao contrário, genericamente, as organizações públi 

cas atuam num contexto onde não há um processo automático de cor 

reção de desvios e de seleção natural. O caso geral é, então, a 

sobrevivência organizacional sob quaisquer condições. Na falta 

de indicadores de desempenho, ligados a resultados, as organiza 

ções públicas acabam por criar mecanismos de autopreservação,em 

geral mais vinculados ao equilIbrio de poder, dentro da própria 

burocracia em que se inserem, do que ao ambiente no qual deveria 

repercutir sua atuação. Assim"tornam-se comuns mecanismos tais 

como desvios de objetivos e crescimento burocrático como forma 

de fortalecimento de poder. Pelo primeiro, as organizações ineE 

tas ou impossibilitadas de exercer o papel que lhes é atribuIdo 

socialmente, criam novos objetivos ou reforçam objetivos secundá 

rios, como forma de garantir estabilidade institucional. 

Por este processo de autopreservação, muitas vezes 

as organizações públicas afastam-se dos fins sociais cujo atendi 

mento justificaram sua criação, acarretando desvios de recursos 

econômicos de alto custo de oportunidade para a sociedade. 
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2. AS ORGANIZAÇÕES POBLICAS BRASILEIRAS E AVALIAÇÂO DE DESEMPENHO 

Qualquer modelo que se proponha para análise de dado 

objeto, leva em conta dois grandes elementos formadores, ou se 

ja, o conhecimento teórico que informa metodologicamente o campo 

de estudo da análise e o conhecimento já existente sobre as carac 

terIsticas pertinentes do objeto a ser estudado. 

Até aqui, procurou-se discutir a consistência teórica 

das diferentes abordagens ao problema de análise de desempenho 

sua aplicabilidade às organizações públicas, em geral, e às que 

constituem objeto de análise deste trabalho, em particular. 

De passagem, em vários pontos foram mencionados carac 

terIsticas gerais da administração federal brasileira, que nos 

servem de base para ajuizar, junto com os aspectos teóricos tra 

tados, sobre a melhor abordagem para avaliar as organizações p~ 

blicas brasileiras. Cabe-nos agora explicitar as características 

deste universo que, no nosso entendimento, constituem-se em bali 

zamento importante na escolha das variáveis mais relevantes, para 

efeito dos objetivos que nos propusemos alcançar. 

Para constituir um conjunto de referências de fundo 

que condicionam, juntamente com os aspectos teóricos já abord~ 

dos, o modelo de análise exposto na última parte, explicitar-se-á 

alguns pressupostos sobre a administração federal, objeto de ana 

lise deste trabalho, com vistas a justificar as opções escolhidas 

na elaboração daquele modelo. Será de interesse particular expor 

em que medida a administração federal e suas organizações especi 

ficas geram informações aptas a subsidiar métodos de avaliação, a 

partir de metas planejadas e resultados alcançados e,além deste 

aspecto, explicitar algumas generalizações que aprofundam os co 

mentários feitos anteriormente em' .relação às~ organizações públ! 

cas brasileiras. 

2.1 - Expansão do Estado e crescimento da Administração Federal 

~ fenômeno bastante conhecido e estudado a expansao 

do setor público brasileiro, seja em termos absolutos seja em pr~ 
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porção ao crescimento do produto interno bruto,especialmente nas 

duas últimas décadas (*). 

Do ponto de vista organizacional, interessa-nos de 

perto como se deu, e com que consequências, a expansão da máquina 

administrativa, em decorrência do extraordinário crescimento do 

papel do Estado na sociedade brasileira. 

A expansao da participação do Estado, especialmente 

após 1964, fez-se, principalmente, através do c~escimento da adm~ 

nistração federal, em relação aos estados e municípios, e, dentro 

daquela, da administração indireta em relação a administração di 

reta. 

A concentração de poder e a reforma tributária de 

1967 acarretaram uma indefinição de papéis funcionais entre U 

nião, estados e municípios, a primeira assumindo responsabilida 

des pela execução de obras e serviços de ordem local, já que est~ 

dos e municípios se viram impossibilitados financeiramente de ar 

car com os mesmos. 

o resultado mais visível deste processo foi o giga~ 

tismo assumido pela máquina administrativa federal, pela incorp~ 

ração excessiva de funções executivas quando, teoricamente, de 

viam lhe caber atribuições de caráter geral definição de polf 

ticas, normas e fiscalização e execuçao apenas de projetos e 

serviços de âmbito nacional. Conseq6entemente, tornou-se extrema 

mente complexa a tarefa de coordenação e controle das atividades 

administrativas, além de excessivo o distanciamento entre os cen 

tros de decisão e as comunidades a quem se aplicam tais decisões. 

(*) Uma análise deste fenômeno com dados até 1969 encontra-se em: 

Fernando Rezende, Avaliação do Setor Público da Economia, Rio 

de Janeiro, IPEA, 1974. Dados mais recentes constam da "Con 

juntura Econômica, Junho/75. 
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Este distanciamento, provavelmente, acarreta cus 

tos burocráticos excessivos e baixo rendimento numa série de 

serviços. Temos, então, um quadro em que uma administração~ 

traI, relativamente bem dotada de recursos mas com capacidade 

limitada de dar uso social eficaz ao seu poder, impede que as 

administrações locais, próximas dos problemas e sujeitas a 

avaliação mais intensa das comunidades, realize suas funções. 

Tratamos, até aqui, das consequências da permane~ 

cia da concentração de recursos e poder na União. Paralelame~ 

te, é preciso compreender como o processo de expansão dentro 

da administração federal afetou suas características gerais 

e, conseqüentemente, as organizações individualmente. 

Não há um dado, aceito pacificamente, sobre o nume 

ro e relação das entidades descentralizadas do Governo Federal 

(o que já é sintomático). O Cadastro da Administração Federal 

(3) arrola 323 entidades, incluídas fundações e empresas col~ 

gadas, subsidiárias e associadas de outras empresas públicas. 

Já a "visão", edição "Quem é Quem" de agosto de 1976, arrola 

200 empresas governamentais das quais 46% foram criadas, de 

pois de 1970, e 69%, depois de 1965. 

Estes dados parecem ser suficientemente express~ 

vos do modelo de expansão da administração federal: para fa 

zer frente às suas novas funções foram criadas entidades autQ 

nomas, sob a forma de empresas públicas, sociedades de econo 

mia mista, autarquias, fundações e até sociedades civis. Além 

destas entidades criadas para executar novas funções, várias 

funções tradicionais ou típicas do serviço público foram atri 

buldas a entidades descentralizadas. 

As consequências deste modelo de expansao sao im 

portantes para a compreensão geral do desempenho das organiz~ 

ções públicas brasileiras. A administração federal dividiu 

se em dois campos bem distintos. De um lado a administraçãod~ 

reta, farnB~te encarregada do planejamento, coordenação,co~ 

trole e fiscalização das atividades de cada setor, incluindo 

as atribuídas à administração descentralizada. De outro lado, 

esta com quase todas as atividades executivas julgadas prior~ 
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tárias. Para assegurar a supremacia da administração direta, 

teoricamente aquela que deveria ditar as políticas de gove~ 

no, o DL 200/67 regulamentou a supervisão ministerial sobre 

as entidades vinculadas a cada ministério. 

Há, porém, grande defasagem entre a capacidade op~ 

racional dos dois lados. A administração direta, além de ter 

herdado uma tradição administrativa pouco eficaz, tem sobre 

si o peso de várias restrições tendentes a inibir sua flexibi 

lidade e capacidade gerencial. Assim, a ela se aplica uma le 

gislação contábil arcaica que, em parte, condiciona práticas 

orçamentárias incompatíveis com o planejamento moderno: e, 

mais grave, uma política de pessoal cuja rigidez e excessiva 

uniformidade é infensa a peculiaridades e prioridades e a pr! 

va, freqüentemente, da capacidade de recrutar e reter recur 

sos humanos qualificados. 

Enquanto isto, no lado das empresas governamentais 

e das fundações, há flexibilidade total, nao se aplicando-s~ 

lhes praticamente nenhuma das restrições impostas a adminis 

tração direta. 

Nestas circunstâncias, a supervisão ministerial e, 

conseqfientemente, a capacidade de ditar políticas, coordenar 

e controlar sua execução tornou-se uma abstração inexeqfiível. 

Se, em qualquer situação, seria difícil disciplinar e coorde 

nar a açao da pletora de entidades existentes, a fraqueza in~ 

titucional da administração direta torna a supervisão simból! 

ca, nos setores em que há entidades descentralizadas de porte. 

Assim, a adesão das organizações descentralizadas 

aos seus objetivos sociais e à programação de governo torna 

se dependente de si próprias, não sendo de se estranhar que o 

lucro operacional e a expansão organizacional, como objetivos, 

passassem a presidir a política das empresas do governo, tal 

como nas empresas privadas. 

2.2.Planejamento na administração federal 

Uma das opçoes mais diretas e objetivas para a ana 
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lise de desempenho das organizações públicas seria a de tomar 

como referência os projetos e atividades programados para a 

organização examinada e avaliar o grau em que foram efetiva 

mente executados em função dos objetivos e prazos planejados. 

Embora não suficiente, em vista das críticas já formuladas a 

avaliação de desempenho a partir de objetivos, esta análise 

constituir-se-ia em importante subsídio a qualquer método mais 

completo, na medida que retrataria a eficácia organizacional. 

Há, entretanto, no caso brasileiro obstáculos po~ 

deráveis a impedir que depositemos confiança na possibilidade 

de que este procedimento possa ser aplicado de maneira gener~ 

lizada. Como tais obstáculos são consequência de deficiên 

cias do processo de planejamento, é necessário que façamos al 

gumas considerações sobre o mesmo, a fim de que fique explic~ 

tada mais esta ordem de restrições que levamos em conta ao for 

mular os procedimentos da terceira parte deste trabalho. 

A administração federal tem, sem dúvida, alocado 

recursos financeiros e humanos de porte bastante considerável, 

para as condições nacionais, em órgãos e atividades dedicadas 

ao planejamento. Apesar destes esforços, e dos custos que a 

carreta, o processo de planejamento continua a padecer de se 

rios problemas, dos quais nos cabe destacar: 

Formalismo dos planos 

Os planos oficialmente considerados são: plano na 

cional de desenvolvimento, orçamento plurianual de investimen 

tos e orçamento anual. O conjunto destes planos, com diferen 

tes níveis de agregaçao, deveria explicitar desde os objet~ 

vos gerais de governo e suas estratégias até os projetos e 

atividades deles decorrentes. 

Na prática, entretanto, estes planos tem escasso 

valor operacional e não atingem seus objetivos, tendo função 

mais formal e legitimadora da ação do governo. 

Em relação ao plano nacional de desenvolvimento 

PND - pode-se observar: 
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a) nao explicita definições claras de objetivos e 

orientação e programas; é demasiadamente vago e genérico para 

ser referência operacional; 

b) não faz distinção clara entre os instrumentos 

sob controle estrito do setor público e os meramente indicati 

vos; e 

c) como os recursos financeiros indicados para fi 

nanciamento de programas são estabelecidos antes da definição 

dos projetos, freqfientemente objetivos e meios sao inconsis 

tentes. 

Já o orçamento plurianual de investimentos - OPI -, 

que deveria ser o elo entre o plano nacional de desenvolvimen 

to e o orçamento anual, não exerce tal papel porque: 

a) nao há ligação perceptível entre o balizamento 

geral do PND e os projetos contemplados no OPI, tanto sob o 

ponto de vista substancial quanto formal; 

b) quanto às suas ligações com o orçamento anual , 

além de acumular as deficiências deste, tratadas abaixo, o 

OPI tem se desatualizado em pouco tempo, já que as alterações 

de programação introduzidas através dos orçamentos anuais não 

lhe são incorporadas. Praticamente, então, este e o orçamento 

anual só são compatíveis no primeiro ano de vigência do OPI, 

cuja duração é trienal. 

o orçamento anual cujo papel seria o de orçament~ 

programa da União, devendo, portanto, desdobrar programas e 

projetos em suas respectivas metas, objetivos, insumos e cus 

tos, na realidade não exerce tal função sendo mais, corno os 

orçamentos tradicionais, legalizador de despesas públicas que 

instrumento de planejamento. 

Além de outros problemas gerais ao processo de pl~ 

nejamento, o que impede o orçamento de exercer seu papel no 

processo de planejamento é, principalmente, o excessivo nume 

ro de fundos e recursos vinculados, ambos não passíveis de pro 

gramação no orçamento. Atingiu tais porporções o volume des 
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tes recursos que, somados aos gastos incomprimíveis (despesas 

de pessoal, encargos de dívida, p.e) sobra uma margem em tor 

no de 10% de recursos realmente programáveis no orçamento. 

Inexistência de mecanismos confiáveis de acompanhamento 

e avaliação 

Vimos que o processo de planejamento, tal como fu~ 

ciona hoje, não é capaz de garantir a produção de informações 

sobre projetos e atividades programados para as organizações. 

A impedir que possamos confiar na possibilidade de 

generalização da análise de desempenho a partir de projetos e 

atividades programados, além da conclusão anterior,destaca-se 

a inexistência de mecanismos sistemáticos de acompanhamento e 

avaliação dos projetos e atividades governamentais. 

Assim, mesmo quando há uma programação real e con 

sistente tecnicamente, falta a informação sistemática da exe 

cução do que foi programado. 

Naturalmente, há organizações que, por sua inicia 

tiva e para uso próprio, possuem mecanismos de programação e 

avaliação adequados. Entretanto, o que se quer salientar e 

que a impossibilidade de contar com estes dados, de forma sis 

temática, nos impele para outros meios complementares ou sub~ 

titutivos de avaliação de eficácia, que possam ter uso genér! 

co. 

A determinação de prioridades 

Para que se compreenda a ênfase dada na última pa~ 

te deste trabalho à análise de objetivos organizacionais e ao 

processo de determinação de prioridades internas das organiz~ 

ções, é necessário que se comente o processo de planejamento 

federal,sob o ângulo de estabelecimento de prioridades. 

Como os planos são formais e não há mecanismos sis 

temáticos de controle e avaliação de resultados, as priorid~ 

des da ação administrativa do governo não são vinculadasapr~ 
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jetos e programas específicos, salvo para programas especiai~ 

que sao administrados de forma atípica. 

A maneira substitutiva usada para discriminar pri~ 

ridades para alocação de recursos é fazê-lo a setores de ação 

governamental, implícita que é a suposição que as organiz~ 

ções dos setores prioritários saberão eleger os projetos e a 

tividades socialmente mais rentáveis. Inexistindo mecanismos 

de avaliação de projetos, assume, por consequência, 

cia destacada a avaliação dos processos internos às 

ções de determinação e adesão as prioridades, já que, 

importâ~ 

organiz~ 

dentro 

das organizações, os recursos tanto poderão ser efetivamente 

alocados em projetos e atividades compatíveis com as priorid~ 

des gerais, explícitas ou não, quanto poderão ser dispersos 

em resultados secundários ou em gastos burocráticos e ostenta 

tórios. 

Este ponto assume maior relevância, se considerar 

mos as deformações causadas pelo processo utilizado de aloca 

çao de recursos orçamentários. Na realidade, o orçamento é d~ 

vidido em duas partes para efeito de negociação de recursos. 

De um lado, há uma parte programada, e de outro, os fundos g~ 

ridos principalmente pelos ministros do planejamento e da fa 

zenda. 

A parte programada é negociada numa base incremen 

talista em que cada organização, quase sem exceçao, tem gara~ 

tido um crescimento de recursos a uma taxa próxima a do cres 

cimento inflacionário, independentemente de qualquer 

sao técnica sobre sua programação de trabalho. 

discus 

Já a alocação dos recursos dos grandes fundos -nao 

programados no orçamento (p.e. Encargos Gerais da União) e 

discutida e negociada entre as autoridades setoriais e os mi 

nistros gestores, tendo influência neste processo não somente 

fatores técnicos ligados a prioridades governamentais. Em g~ 

ral, as organizações reservam seus projetos mais consentâneos 

com as prioridades gerais do governo para serem financiados 

deste modo, a firncE se colocarem numa melhor posição de negoci~ 

çao. 
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g importante reter para nossos objetivos que, quase 

independentemente do que a organização realizou ou pretende reali 

zar, terá garantida urna sorna de recursos que permita sua sobrevi 

vência, sem abalos sensIveis. 

Esta garantia pacIfica de recursos pode introduzir 

uma distorção séria, na medida que para se assegurar o incremento 

quase automático, no exercIcio seguinte, as organizações são com 

pelidas a despender os recursos previstos, mesmo que para isto te 

nham que fazer gastos pouco prioritários frente às carências e de 

mandas sociais. 

3. Outros aspectos 

Os comentários anteriores enfatizam a dificuldade de 

se praticar métodos sistemáticos de avaliação de desempenho na 

administração federal, mormente se se tentar utilizar metas plan~ 

jadas e resultados alcançados corno variáveis de análise, fato es 

te considerado no desenvolvimento posterior deste trabalho. 

A par desta restrição, é necessário explicitar outra 

ordem de pressupostos sobre as organizações públicas brasileiras, 

baseados nos quais se elegeram aspectos a privilegiar na sua 

lise de desempenho. 

~ 

ana 

As burocracias, particularmente as estatais, pelos m~ 

tivos já explanados, tem uma dinâmica particular de expansão que 

as leva a buscar crescentemente maiores recursos, já que o domí 

nio de recursos humanos, financeiros e materiais, é, ao mesmo tem 

po, sImbolo e instrumento de poder. Acresce que, na falta de me 

canismos sociais e administrativos capazes de controlar e repr! 

mir tal tendência, as organizações públicas assumem proporçoes 

que transbordam em muito os objetivos que justificam sua existên 

cia. No caso brasileiro\ tal fato é agravado, se remontarmos a 

evolução recente em que a concentração de recursos e atribuições 

no Governo Federal é acompanhada por um processo político de con 

centração de poderes que quase elimina os mecanismos sociais de 

controle sobre o aparato administrativo estatal. 
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Este quadro reforça, então, a tendência autonomista e 

auto-preservádora das organizações públicas, introduzindo facili 

dades para criação de objetivos marginais que pouco refletem pr~ 

oridades sociais. 

Outra consequência prática da repressao do controle 

social sobre a máquina burocrática, associado a um modelo econômi 

co fechado e infenso à participação pOlítica popular, é o aparec~ 

mento de um profissionalismo deturpado na burocracia estatal. Ne~ 

te quadro, nos setores modernos da administração pública surge a 

oportunidade, reflexa da concentração de renda na sociedade como 

um todo, de rápida ascenção social de profissionais de nível sup~ 

rior que passam a ter, no serviço público, apenas um caminho de 

promoçao social individual, mais cômodo que nas empresas priv~ 

das. O exercício da função pública perde muito do seu compromi~ 

so com a mudança social e o espírito de missão e o idealismo ce 

dem lugar ao oportunismo e ao carreirismo, com frequente abstra 

çao do papel da ação governamental na melhoria das condições de 

vida da maioria da sociedade. 

As implicações destas transformações para este estudo 

tornam-se importantes, na medida que da tendência ao encastelame~ 

to da burocracia decorrem desvios organizacionais, resumidos na 

utilização nada conspícua dos recursos públicos e de desvios de 

finalidades, perceptíveis, sem grande dificuldade, empiricamente, 

mas que se pretende mostrar mais sistematicamente com as 

tões expostas à frente. 

suge~ 



51 

4. Justificativa e síntese do modelo de análise escolhido 

4.1. Parâmetro de avaliação - opção teórica 

Com o intuito de se chegar a uma proposta de avalia 

çao de desempenho de organizações públicas no contexto brasilei 

rOr procurou-se expor, nas partes anteriores deste trabalho, em 

primeiro lugar, as principais abordagens do problema na literat~ 

ra organizacional, e, depois, um quadro de referências atinentes 

à administração pública brasileira que introduz direções natu 

rais e restrições à aplicação de procedimentos avaliativos factI 

veis nas condições concretas das organizações públicas nacionais, 

vistas genericamente. 

Das perspectivas teóricas que procuram descrever par~ 

metros para avaliação de desempenho foram descartadas as aborda 

gens de rendimento e a de sistemas de recurso. A primeira, po~ 

que, sobre conter inconvenientes intrínsecos citados anteriormen 

te, só é viável, em termos práticos, na proporção em que se DOS 

sa contar com indicadores com boa dose de exatidão, tais como lu 

cratividade e produtividade, de modo que os resultados de dife 

rentes organizações possam ser comparáveis, daI se constituindó 

uma escala de desempenho. Este não é o caso das organizações pú 

blicas, em geral. Outro fator que inibe a possibilidade de apl~ 

cação destes parâmetros é que indicar desempenho de organizações 

públicas, a partir de lucratividade, pode mistificar a análise, 

valorizando uma variável que pode ser secundária, se considerar 

mos os fins sociais dessas organizações. Dependendo das causas, 

a inexistência de lucros pode ser até indicador de efetividade 

organizacional, ao contrário do que está implícito na abordaqem 

examinada. Já em relação à abordagem de sistema de recursos,su 

põe-se ter ficado suficientemente claro na exposição crítica fei 

ta na I Parte a inadequação de sua utilização para as organiza 

çoes públicas. 

Também a abordagem de objetivos, enquanto parâmetro 

de avaliação, foi abandonada, principalmente em decorrência do 
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acerto das críticas de Etzioni, mas também pela dificuldade pr~ 

visível de operar com este conceito, nas condições apresentadas 

pela administração federal brasileira, onde, em regra, os objet! 

vos excessivamente vagos ou ambíguos das organizações raramente 

sao melhor explicitados em metas operacionais. 

A despeito, porém, de não se julgar apropriada a uti 

lização de objetivos como parâmetros exclusivos de avaliação de 

desempenho, foi julgado proveitoso operar os conceitos de objetl 

vos formais, declarados e reais, já que esta distinção pode mos 

trar-se relevante na percepção de desvios na alocação de recur 

sos, frente aos fins sociais da organização. 

Resulta, então, da análise teórica procedida que a 

melhor alternativa para fixação de parâmetros de avaliação de ar 

ganizações públicas é oferecida .pel~bordage!!L_.nfunçiºnalista , 

principalmente por privilegiar a análise de resultados organiz~ 

cionais, em comparação com seus fins sociais, perspectiva que, 

conforme se acentuou antes, capta o elemento mais distintivo das 

organizações públicas -- seu papel de instrumento de atendimen 

to a determinadas demandas sociais. Porém, como já foi salient~ 

do, a despeito de sua relevância como marco teórico, a abordagem 

funcionalista compreende dificuldades operacionais sérias, já 

que a fixação da função social das organizações envolve questões 

muito menos técnicas que políticas. Na esfera técnica, pode-se 

tentar, no máximo, um esforço de inferência dos objetivos gl~ 

bais pretendidos pela criação das organizações, para analisar o 
- ~ grau em que a sua operaçao e efetiva na busca destes objetivos. 

Neste plano, a interpretação do processo que antecede a criação 

das organizações e determina seu papel social e, mais, a explic~ 
-çao ampla das causas de desvios de finalidade posteriores foge a 

órbita propriamente administrativa para incidir no campo de ou 

tras Ciências Sociais. 

Em conseqüência desta restrição, uma aproximação de 

avaliação do grau de fidelidade ao papel social das organizações, 

bem como da extensão em que estas são efetivas no atendimento de 

seus objetivos, é tentada na opção sugerida neste trabalho. 
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Não sendo disponíveis parâmetros operacionais que p~ 

dessem funcionar corno paradigmas de seus objetivos sociais, e 

sendo impossível explicitar qual o papel que a comunidade deter 

minou para urna organização específica, sugere-se indicar indire 

tamente estas variáveis, através da discriminação e pesquisa so 

bre o ambiente das organizações e especialmente da clientela po 

tencial e real da organização em exame. 

Determinado o ambiente da organização e especialmente 

sua clientela, corno indicado à frente, pOder-se-á inferir, atra 

vés de levantamento específico, as expectativas em relação ao 

seu desempenho e a avaliação deste pela parcela da comunidadecam 

que a organização transaciona. Resulta, então, a imaqem da org~ 

nização no seu ambiente; para quem esta volta os seus recursos 

e qual o impacto da alocação destes recursos na comunidade. 

Além de oferecer uma avaliação aproximativa do desem 

penho da organização frente a sua finalidade social, a pesquisa 

no ambiente propiciará ao analista indícios e evidências sobre o 

funcionamento da organização, através do conhecimento privileqi~ 

do que os grupos e organizações que mais transacionam com a orq~ 
~ 

nização analisada tem sobre a mesma. Este fato facilitará sensí 

velmente os passos seguintes da análise proposta. 

4.2. Indicadores de desempenho 

o caráter precário e aproximativo da avaliação propos 

ta no item anterior, sem lhe anular a utilidade, torna necessa 

ria, entretanto, a introdução de outros elementos analíticos que 

tornem mais objetivos e confiáveis os resultados da avaliação. 

Levando em conta este fato e os pressupostos sobre a 

administração pública brasileira, julgou-se adequado considera~ 

para a análise, a perspectiva de Etzioni do que denomina "modelo 

de sistema" que, como se observou antes, desloca a análise de 

desempenho para o processamento interno das orqanizações, por 

nao dispor de parâmetros de resultado confiáveis. 
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Em suma, a proposta de Etzioni consiste na pesquisa 

de modelos organizacionais que descreveriam a conjugação ótima 

de recursos e processos organizacionais para cada tipo de organ! 

zação, de tal forma que tais modelos sirvam de paradigmas para 

comparação com organizações concretas. Quanto mais as caracte 

rísticas estruturais de uma organização se aproximassem deste mo 

delo ideal do seu tipo, maior seria a probabilidade de ser efi 

caz na sua açao. 

~ forçoso reconhecer, entretanto, que subsiste a di 

ficuldade para implementação deste modelo, já que tanto a teoria 

quanto os estudos sobre a realidade organizacional brasileiranão 

fornecem subsídios que possibilitem urna tipologia adequada para 

análise das organizações públicas nacionais. Em conseq~ência 

procurou-se estabelecer um conjunto de áreas estratégicas que, a 

luz da Teoria Organizacional e da experiência administrativa br~ 

sileira, permitem o estudo das características organizacionais ' 

que têm maiores probabilidades de estar correlacionadas com efi 

ciência e eficácia de desempenho. 

Esta análise compreende dois benefícios potenciais:de 

um lado, permitirá a identificação de disfunções administrativas 

em áreas que, se nao esgotam os aspectos importantes, são, indi 

vidualmente, significativas. Por outro lado, a multiplicação e 

o cruzamento desta análise com a avaliação tratada no item ante 

rior poderão permitir o estabelecimento de correlações relevan 

tes entre certas características organizacionais e desempenho or 

ganizacional, tal como visto pelo arnbiente.(organizacionaD. 

~ preciso que se diga, porém, que nao é pretendida a 

realização de diagnóstico administrativo da organização, mas tão 

somente a identificação de alguns problemas julgados principais 

nas áreas selecionadas. 

4.3. Síntese do modelo de análise 

O modelo de análise de desempenho proposto busca ofe 

recer: 
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• através da consulta ao ambiente organizacional, es 

pecialmente a sua clientela real e potencial, a imagem do dese~ 

penho da organização e indicadores de problemas e disfunções or 

ganizacionais; 

• através de estudos efetJados pelos próprios analis 

tas, no que foi chamado levantamento direto, verificação das dis 

funções indicadas na consulta ao ambiente e outras relacionadas 

C0m áreas pré-determinadas. 

Para efeito deste estudo as áreas abaixo-relacionadas 

foram consideradas estratégicas, na medida em que,de acordo com as 

condições expostas anteriormente, são as que reunem as caracte -

rlsticas capazes de, mais provavelmente, determinar o desempenho 

organizacional. 

a) Planejamento 

a.l - determinação de objetivos e sua operacional~ 

zaçao em metas; acompanhamento, avaliação e replanejamento; 

a.2 - transparência dos objetivos e metas para os 

membros da organização, sua clientela e o restante do ambiente; 

a.3 - realismo do planejamento: grau de consecuçao 

das metas. 

b) Aspectos do processo decisório 

b.l - autonomia da organização 

b.2 - descentralização e agilidade das decisões 

c) Relacionamento com o ambiente 

c.l - comunicação com o ambiente:transparência das 

atividades; absorção de demandas ambientais 

c.2 - capacidade de inovação; capacidade de assu 

mir riscos 
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d) Aspectos da administração dos recursos orqanizacio 

nais 

d.l - compatibilidade entre a alocação interna e 

externa de recursos, objetivos e a finalidade da organização~ 

d.2 - subutilização da capacidade instalada de re 

cursos; déficit de recursos para atingir os objetivos orqaniza 

cionais; 

d.3 - orientação para controle de custos. 

Naturalmente, o quadro de variáveis exposto como refe 

rência de análise traz implícito apenas um fraco esboço de "mo 

delo de sistema" reclamado por Etzioni. Consideradas, entretan 

to,as limitações, explicitadas mais de uma vez neste trabalho,p~ 

ra construção deste modelo e, mais, levando em conta a general! 

dade de propósito do presente estudo, não se vislumbrou a poss! 

bilidade de construir um modelo paradigma para comparaçao com or 

ganizações concretas. Um esforço adicional será exigível do ana 

lista diante de organizações específicas, para ajuizar sobre a 

propriedade das áreas relacionadas e complementá-las ou substitm 

las por outros conjuntos de variáveis mais adaptados ao tipo de 

organização a ser analisado, o que só será possível após um estu 

do preliminar sobre suas características, seu ambiente, e exame 

da literatura disponível sobre aquele determinado tipo de organ! 

zaçao. 

Outro elemento de análise incluído é a discussão dos 

objetivos organizacionais, segundo seu processo de determinação, 

a congruência entre objetivos formais, declarados e reais e fi 

nalmente, segundo a congruência entre objetivos reais da organi 

zação e os objetivos gerais do governo para o setor em que atua 

a organização examinada. 

Julgamos, ainda, necessário fazer breve consideração 

sobre o tratamento dado,neste estudo, às distinções usuais entre 
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eficiência e eficácia e a mais recente entre eficácia e efetivi 

dade. Procuramos incorporar os três nlveis de análise. Assim,em 

relação a eficiência organizacional, voltamos a atenção para a 

economicidade dos processos internos mais importantes e desperdí 

cios na utilização de recursos. A preocupação com a análise de 

eficácia está presente nos itens que procuram conhecer o proce~ 

so de determinação de objetivos, seu grau de explicitação e os 

mecanismos de acompanhamento e avaliação, além da disposição de 

avaliar o grau de consecução dos objetivos, seja diretamente, 

quando houver possibilidade de acesso a este dado, seja indiret~ 

mente, através da percepção dos membros da organização e compo 

nentes de seu ambiente. Em relação à efetividade, cujo conteúdo 

está muito ligado à perspectiva funcionalista já mencionada, pr~ 

curamos detectar a relevância da ação organizacional, segundo a 

avaliação dos seus clientes reais ou potenciais; verificação da 

adequação dos objetivos reais da organização frente aos objet~ 

vos do governo; e a verificação dos desvios de objetivos e suas 

razoes. Embora estes indicadores não esgotem o conteúdo da no 

ção de efetividade, que diz respeito "ao alcance de objetivos so 

ciais desejáveis que justificam a existência da organização"(34), 

entendemos que o dimensionamento destes objetivos sociais remete 

a discussão para a órbita do sistema polltico, extrapolando as 

variáveis organizacionais aqui consideradas. 
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Sob o ângulo do processo de obtenção de dados, a ana 

lise proposta consiste de quatro etapas: levantamento prelim~ 

nar; questionários ou entrevistas com os componentes do ambiente 

organizacional; questionários ou entrevistas com membros da orga 

nização; e levantamento direto de informações. 

1. Levantamento~liminar 

Determinada a organização cuja análise de desemoenho 

se propoe efetuar, o primeiro passo consiste em levantar um cer 

to número de informações preliminares que auxiliem o analista a 

formar um quadro geral de dados e permita o planejamento da pe~ 

quisa, seja para adaptação dos instrumentos de coleta seja para 

identificação das pessoas a serem consultadas, bem como uma pr~ 

meira aproximação das variáveis mais importantes a serem estuda 

das. 

Este quadro geral a que deve chegar o analista com 

preende: a) explicitação do contexto organizacional; b) conhec~ 

mento das principais tarefas, da estrutura organizacional e dos 

objetivos formais; e c) dados indicativos da importância relati 

va da organização e de cada uma de suas atividades principais em 

relação a ação do governo e das demandas sociais. 

Para fixação do contexto organizacional sao variáveis 

relevantes: o estudo das origens e histórico da organização, com 

vistas ao conhecimento dos fatores principais explicativos da 

sua evolução, condições que propiciaram sua institucionalização' 

ou a dificultaram, de modo a compreender melhor sua situação pre 

sente; o seu grau de autonomia aparente, a dependência com rela 

çao a outras organizações; o levantamento de organizações que 

atuam em áreas análogas, o relacionamento entre estas e a organ~ 

zaçao sob exame; verificação de eventuais superposições funcio 
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nais com outras organizações que possam induzir a concorrência 

e o balizamento do restante do ambiente organizacional, esoecial 

mente a clientela potencial da organização. 

Para realização desse levantamento, as principais fon 

tes de informação com que poderá contar o analista serão: a le 

gislação e normas internas da organização, tanto as referentesao 

passado quanto as em vigor; documentos de planejamento geral do 

governo e da organização; relatórios da organização; análises so 

bre assuntos relacionados com as atividades-fim da organização 

que sejam aplicáveis; e notIcias e comentários publicados na im 

prensa sobre a organização e suas atividades. 

2. Análise da organização a partir do ambiente 

2.1. caracterização do ambiente 

Para efeito deste trabalho, estamos considerando amb~ 

ente organizacional como uma extensão do conceito de participa~ 

tes da organização, feita por March e Simon, conforme mencionado 

na primeira parte. 

Assim, visto que os membros da organização sao consi 

derados à frente, definimos operacionalmente o ambiente organiza 

cional como o conjunto de pessoas e organizações cujo relaciona

mento com a organização sob exame lhes permite acesso a informa 

ções sobre seu funcionamento e desempenho. 

Nestes termos, em geral, o ambiente organizacional e 

constituIdo pelos seguintes grupos principais: a) investidores; 

b) clientes; c) organizações que atuam em áreas análogas ou in 

terdependentes; d) organizações de planejamento ou controle da 

area em que atua a organização examinada; e e) fornecedores. 

Por investidores, está se denominando não somente a 

queles que o são, estritamente, no caso de empresas, mas as auto 

ridades e organizações cujo sucesso ou cuja avaliação de desemp~ 
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nho é parcialmente solidário com a organização em exanle. Esta ex 

tensão baseia-se na analogia que o relacionamento entre uma org~ 

nização e as autoridades ou organizações que lhe são superiores 

hierarquicamente guarda com o relacionamento entre os investido 

res e a administração da empresa onde seu capital é investido.Os 

investidores controlam os administradores para evitar perdas de 

capital; os "investidores", por nõs considerados, correm, teori 

camente, o risco de perda de status ou de seus cargos, no caso 

de má-administração dos seus subordinados. 

Na categoria de clientes, a mais importante para nos 

sos fins, estão incluidas as pessoas e organizações para quem os 

serviços ou produtos da organização se dirigem, segundo seus ob 

jetivos formais ou reais. Enquadram-se nesta conceituação tanto 

os clientes atuais, para os quais efetivamente a organização di 

rige sua produção, como os clientes potenciais, isto é, aqueles 

que deveriam estar sendo atendidos, segundo as prescriçoes for 

mais. 

Nas organizações que atuam em areas análogas ou inter 

dependentes, incluiu-se um vasto número de entidades, cujo pote~ 

cial de informação é significativo. Naturalmente, cabe ao ana 

lista julgar a relevância da contribuição que cada uma pode dar 

nos casos especificos. Entretanto, é preciso lembrar a importâ~ 

cia de inclusão de organizações ou pessoas estranhas a adminis 

tração pública, neste grupo, pelo enriquecimento que podem tra 

zer à pesquisa, em virtude da diferença dos seus quadros de refe 

rência e grau potencialmente maior de isenção. 

As organizações de planejamento e controle da area 

em que atua a organização examinada, além de se relacionarem es 

treitamente com a mesma, são conhecedoras privilegiadas dos pr~ 

blemas internos e do seu grau de eficácia, mesmo que estas infor 

maçoes não estejam sistematizadas. Assim, devem ser consultados 

membros dos õrgãos de planejamento setorial e central e também 

dependendo do caso, pessoas ligadas aos õrgãos de controle finan 

ceiro, interno ou externo. 
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Os fornecedores, que constituem urna categoria menos im 

portante para os nossos propósitos, são as organizações que, ha 

bitualmente, vendem insumos ã organização examinada, e sobre a 

mesma, podem ter informações relevantes. 

2.2. Relevância da análise 

Além de propiciar o conhecimento da avaliação de desem 

penho, segundo o ambiente, esta consulta propiciará ao analista 

informações sobre os processos internos da organização e seus 

problemas, que a análise direta somente possibilitaria com cus 

tos e prazos muito maiores. Assim, ao se passar para as etapas 

posteriores de análise, já serão disponíveis indícios e até evi 

dências cujo aprofundamento facilitará o conhecimento dos prob1~: 

mas centrais da organização analisada. 

Sobre este último aspecto, observa-se que poderão oco r 

rer duas hipóteses básicas: a) a imagem qeral do desempenho da 

organização ou as informações sobre aspectos parciais é consen 

sual no ambiente; ou b) estes dados são controvertidos. 

Em qualquer das situações, a pesquisa no ambiente sera 

proveitosa. Na primeira hipótese, muito mais, porque é bastante 

plausível supor que uma avaliação consensual refletirá o desempe 

nho real da organização. Na segunda hipótese, mesmo não se e1uci 

dando o problema proposto, as informações coletadas formarão um 

quadro de referências valioso ao analista. 

2.3. Problemas resultantes da consulta ao ambiente 

Há dois problemas importantes a comentar em relação a 

consulta ao ambiente organizacional, tal como proposta: os cri 

térios para definição do ambiente e escolha de seus representa~ 

tes; e as distorções introduzidas pelos interesses ou subjetivi~ 

mos das pessoas consultadas. 

Quanto ã definição do ambiente organizacional, parece 
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fora de dúvida que ocorrerá uma certa dose de arbítrio, embora 

controlável, não apenas em decorrência das definições e baliza 

mentos explicitados antes, mas também porque os métodos de deli 

mitação do ambiente devem ser explicitados caso a caso. 

t provável também a ocorrência de viés nas respostas 

dos representantes do ambiente, em virtude do interesse econômi 

co das organizações e pessoas ouvidas. Entretanto, este fato e 

tão inevitável quanto necessário, na medida que reflete a reali 

dade em que atua a organização. O ambiente organizacional, em 

muitos casos, é composto de grupos e organizações com interesses 

não convergentes e até mesmo contraditórios, e este embate é in 

ternalizado pela organização que sofre pressões de cada qrupo de 

interesses, visando fazê-los prevalecer. Portanto, este é um da 

do organizacional relevante para efeito de análise e precisa ser 

explicitado. Uma análise cuidadosa, por sua vez, poderá indicar 

a que grupos de interesses serve predominantemente a organizacão, 

a partir de diferentes imagens de desempenho refletida nas res 

postas obtidas no ambiente. Será possível, então, explicar por 

que uma organização, apesar de eficaz em relação a uma certa ati 

vidade ou clientela, não o é para outras. 

Desta discussão, infere-se que nao se deve temer este 

tipo de distorção, mas sim tomar precauções para assegurar a re 

presentação, na pesquisa, de todos os interesses compreendidos 

pelo ambiente, procurando-se ainda extrair elementos adicionais 

de análise da aparente contradição de imagens de desemoenho da 

organização. 

Outro problema liga-se ao subjetivismo do processo ora 

apresentado, já que se parte de juIzos dos componentes do ambien 

te organizacional. 

Quanto a isto, deve-se observar inicialmente que em 

análise organizacional,seja qual for o método, há sempre razoa 

vel interferência de elementos de avaliação não objetiva. Decor 

re este fato da complexidade dos fenômenos estudados, irredutí 

veis, como processo social, à objetividade integral e assim como 
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da limitada solidez dos métodos disponíveis de apreensao e ava 

liação das variáveis organizacionais. 

Vale ressaltar também que, mesmo considerado o graude 

subjetividade inerente às respostas, pode-se supor que,aplicadas 

a pesquisa a um número representativo de organizações e pessoa~ 

e deles resultando opiniões coerentes, este fato consistirá num 

dado objetivo, mesmo que se admita a hipótese, aliás improvável, 

das opiniões, embora coerentes, não refletirem a realidade. Se a 

teoria organizacional enfatiza a qualidade do relacionamento com 

o ambiente, especialmente a apreensão das suas demandas, como i~ 

portante para o desempenho organizacional, constitui-se em dado 

por si só relevante a constatação da imagem que o ambiente faz 

da organização. 

2.4. Estruturação da consulta ao ambiente 

A estruturação da consulta a ser feita aos compone~ 

tes do ambiente da organização analisada é condicionada pelos ob 

jetivos da pesquisa e pelo grau de contacto que as pessoas a con 

sultar tenham com a organização. 

Em princípio, adotam-se dois tipos de coleta de infor 

maçoes, alternativas ou cumulativas, dependendo do caso que~ 

tionário e entrevista. O número e a natureza das perguntas de 

correm do grau de conhecimento que a pessoa possui em relação a 

organização, variando desde apenas uma avaliação genérica do de 

sempenho organizacional, com alguma justificativa, até um questl 

onário que aborde aspectos ligados ao funcionamento interno, re 

cursos humanos e financeiros e outros aspectos estruturais da or 

ganização. 

Em virtude do relativo desconhecimento das variáveis 

decisivas para explicação do desempenho organizacional e do cará 

ter genérico deste estudo, mesmo no caso de questões fechadas em 

questionário, deve ser solicitado ao respondente que justifique, 

explique ou exemplifique suas respostas a fim de diminuir a sub 

jetividade das respostas e enriquecer a análise. 
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o questionário, consideradas as condições antes expo~ 

tas, conterá questões visando à apreensão dos seguintes aspe~ 

tos: 

a) conhecimento da avaliação feita pelas organizações 

e pessoas representativas do ambiente sobre a organização ana1i 

sada; 

b) verificação do grau em que a organização é capaz de 

realizar um intercâmbio de informações com seu ambiente, incorno 

rando-as ao seu processo decisório; 

c) levantamento de indícios de disfunções orqanizaci~ 

nais, tal como percebidos pelo ambiente. 

3. Análise da organização a partir dos seus componentes 

A utilização da percepçao dos membros da organização 

como instrumento de análise organizacional é um procedimentoc1~ 

sico. Por isso, não se julgou necessário detalhar tal 

no mesmo nível da análise do ambiente. 

3.1. Identificação dos respondentes 

aspecto 

Em decorréncia da natureza das informações solicitadas, 

o universo a ser pesquisado deve concentrar-se no corpo técnico 

da organização, em regra constituído por profissionais de nível 

superior. Dentre estes, recomenda-se a adoção de dois proced~ 

mentos para escolha dos respondentes: 

a) pessoas cujo cargo lhes dá, provavelmente, visão a 

brangente do funcionamento, resultados e problemas da 

çao; 

orqaniza 

b) entre os demais membros do corpo técnico da oraani 

zaçao, far-se-á a identificação através de amostra aleatória es 

tratificada, de modo a assegurar representação proporcional aos 

diferentes setores de atividade organizacional. 
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3.2. Objetivos da análise 

Valem, para os objetivos desta análise, praticamente 

as mesmas observações feitas em relação à consulta ao ambiente. 

Para maior clareza, entretanto, é proveitoso citar seus 

vos, em síntese: 

a) levantamento das principais disfunções orqanizaci~ 

nais, segundo a percepção de seus membros; 

b) conhecimento da avaliação de desempenho da orqaniz~ 

çao, segundo seus membros; O ~ 

c) avaliação,em termos gerais, do qrau de satisfacão 

do corpo técnico, especialmente em relação à identificação com 

objetivos organizacionais e à motivação. 

Quanto à estruturação da pesquisa, o que difere a con 

sulta aos componentes da organização da feita em relação ao ambi 

ente é que,devido ao grau de conhecimento mais homogêneo dos 

respondentes,sobre a organização,poder-se-á, em princípio, con 

tar com apenas um instrumento de coleta -- um questionário do 

mesmo tipo sugerido para a consulta ao ambiente. 

4. Variáveis para análise a partir dos componentes do ambiente e 

dos membros da organização 

Antes de passar ao último passo da análise, é necessa 

rio determinar as variáveis a serem estudadas nas consultas ao 

ambiente organizacional e aos componentes da organização e, ao 

mesmo tempo, explicitar o quadro de referência no qual estas va 

riáveis se inserem. 

O quadro de referências que utilizamos, exposto nas 

partes I e 11, evidencia as dificuldades teóricas e práticas na 

ra a análise da efetividade e eficácia das organizações públicas 



66 

e, mais especificamente, das organizações da administração fe 

deral brasileira, nosso objeto. 

Condicionados por estas restrições, embora sem abando 

nar a tentativa de aproximar, sempre que possivel, nossa análise 

para indicadores de efetividade e eficácia, procuramos garantir 

um conjunto de informações sobre variáveis tendentes a detectar 

distorções e problemas organizacionais, na suposição, bastante 

plausivel, de que uma organização que processe com eficiência 

seus insumos tende a ser mais eficaz e efetiva que outra cujos 

insumos são malbaratados. 

Não se presume aqui que haja relação de causalidade 

entre eficiência, de um lado, e eficácia e efetividade, de ou 

tro. Ao contrário, admite-se, embora por exceção, que uma org~ 

nização eficiente possa ser socialmente mais prejudicial do que 

seria, caso fosse ineficiente, se seus objetivos mostram-se dis 

funcionais, numa análise social mais ampla. Este julgamento, p~ 

rém, como observado anteriormente, foge ao instrumental e ao c~ 

po da teoria organizacional, além de escapar, muito provavelmen 

te, a qualquer discussão técnica, pois só na arena das forças p~ 

liticas, e seus canais de representação, poder-se-ia aferir a 

adequação social dos resultados organizacionais, salvo extremos, 

e estes supomos poder detectar. 

Por outro lado, uma organização que opere com grandes 

deficiências internas ou com grandes desperdicios na uti 

lização de recursos dificilmente poderá ser eficaz ou efe 

tiva. Como nosso objeto consiste em organizações públicas, o fa 

to de detectar tais distorções tem uma utilidade intrinseca, p~ 

ra efeito de aumento da rentabilidade social dos recursos p~ 

blicos. Partindo de um conhecimento ainda insuficiente das a 

reas organizacionais mais relevantes para nossos propósitos, 0E 

tamos por horizontalizar a análise e dividi-la em duas fases. Na 

primeira, contendo levantamento aberto e exploratório, pretend~ 

se identificar os problemas mais importantes. Posteriormente, al 

alguns destes problemas, associados a outras áreas já previstas,s~ 
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resse verificado em cada caso. 
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inte 

o instrumento de coleta de dados escolhido deve bus 

car a obtenção das seguintes informações: 

a) Objetivos e programaçao de trabalho 

Os objetivos das informações coletadas neste item 

sao: verificação do grau em que a organização se orienta por ob 

jetivos claros e os comunica ao seu ambientei existência e quall 

dade do desdobramento destes objetivos em planos e programas com 

metas e prazos de implementação; existência e qualidade de estu 

dos e diagnósticos sobre a área de atuação da organizaçao, que 

levem racionalmente a opçoes para sua programação; existência e 

grau de efetividade de mecanismos de acornpanhamento e avaliação 

que orientem a reprogramação; e avaliação do grau de consecução 

dos objetivos e programas propostos. 

b) Aspectos do processo decisório 

Visa-se neste item tão somente analisar como os mem 

bros da organização e do seu ambiente percebem-na em relação a: 

sua autonomia, definida pelo grau em que a organização tem poder 

para definir seus programas e recrutar meios para cumpri-losigrau 

de centralização das decisões e medida em que isto interfere na 

presteza e qualidade de seus resultados; e grau de coordenação 

entre os diferentes setores da organização com vistas aos objetl 

vos globais. 

c) Relacionamento com o ambiente 

Na pesquisa do relacionamento com o ambiente as que~ 

tões devem ser dirigidas para os seguintes aspectos: capacidade 

da organização de assimilar as demandas ambientais e as inova~s 

em geral; existência de definição, pela organização, do seu merca 

do, e de sua clientela e bases desta definição; compatibilidade 

da clientela definida pela organização com os seus fins ~iais;da 
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clientela efetivamente atendida frente à clientela potencial; in 

tens idade e qualidade da comunicação com as organizações e gr~ 

pos que compõem o ambiente organizacional. 

d) Recursos Humanos 

Procura-se obter as seguintes informações sobre recur 

sos humanos: adequação da quantidade e qualidade dos recursos hu 

manos frente às funções organizacionais; grau de utilização do 

potencial dos recursos humanos existentes na organização; grau 

de motivação do pessoal da organização para exercício de suas 

funções; grau de identificação e adesão do pessoal aos objetivos 

e orientação da organização, e grau de concentração dos recursos 

humanos em atividades-fim e atividades-meio, definidas em função 

dos objetivos organizacionais. 

e) Equipamentos e tecnologias especiais 

Com relação a equipamentos, o interesse exclusivo se 

rá a verificação de: relevância da utilização de tecnologias e 

equipamentos especiais para o desempenho das funções organizaci~ 

naisi e existência e grau de utilização destes equipamentos e 

tecnologias, com vistas a economicidade dos processos 

cionais. 

f) Administração financeira 

organiz~ 

Visa-se, neste item, a constatação da existência ou 

nao de análise da eficiência de mecanismos de controle de custos, 

bem como da captação de indícios de alocação perdulária ou dis 

torcida de recursos,se analisada em função dos objetivos organl 

zacionais. 

g) Avaliação geral da organização 

Além das informações específicas, antes arroladas,que 

servirão de indícios para aprofundamento posterior, como já foi 

enfatizado, o mecanismo de consulta aos membros e demais comp~ 

nentes do ambiente organizacional tem por objetivo precípuo caE 
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tar a avaliação de desempenho da organização, tal como percebida 

pelo seu ambiente. Assim, se os pontos anteriores enfatizam i~ns 

ligados aos processos organizacionais e sua eficiência, há que 

incorporar outras questões aptas a induzir à avaliação de eficá 

cia e efetividade organizacionais. 

Para cumprir este objetivo, o processo de coleta de in 

formações introduzirá questões visando a: juízo sobre o grau de 

consecuçao dos objetivos organizacionais; evidências comprobató 

rias deste juízo; juízo sobre o grau de desempenho da orcraniza 

çao, tomada sua função social, mais que seus objetivos definidos, 

como parâmetro; evidências relativas a este juízo. 

5.1. Objetivos 

A pesquisa direta, a ser feita pelo analista, através 

de levantamento de dados primários na organização, ou por fon 

tes secundárias, visa a aprofundar ou testar algumas conclusões 

fundamentadas nas percepções dos membros da organização ou do am 

biente. Além deste objetivo, é possível, e necessário, explorar 

alguns aspectos que complementarão a visão transmitida pelos 

questionários, dando mais segurança às conclusões finais. 

Em termos de conteúdo, o que se busca com esta comnle 

mentação é: 

a) aprofundamento da análise de eficiência na utiliza 

çao de insumos e da adequação de alocação dos recursos, em fun 

çao dos objetivos organizacionais; 

b) identificação, ainda que aproximada, dos principais 

fatores determinantes do desempenho organizacional, no caso esne 

cífico; 

c) análise de objetivos com vistas a estabelecer a êr 

ticulação entre meios e objetivos; compatibilidade entre objeti 
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vos formais, declarados e reais; e compatibilidade entre objet! 

vos reais e a função social da organização, definida esta como 

os objetivos da organização tal corno deduzidos dos objetivos qe 

rais do governo. 

Para atingir os objetivos acima, prevê-se o levantamen 

to de dados de récursos financeiros, recursos humanos e equipa 

mentos, além do tratamento específico ao problema de objetivosor 

ganizacionais. 

5.2. Recursos financeiros 

Tendo corno referência os resultados financeiros dos úl 

timos anos, devem ser analisadas as sequintes variáveis: 

a) Avaliação do peso relativo e da potencialidade de 

açao organizacional. 

Consiste em tornar o volume de recursos financeiros ma 

nipulados pela organização e analisar sua ponderação frente ao 

orçamento do setor em que está inserida, ao orçamento da União e 

outros parâmetros similares, com o objetivo de formar urna avalia 

ção aproximada da importância relativa da orqanização financeira 

mente e analisar, ao mesmo tempo, a sua capacidade qlobal de in 

tervir concretamente no ambiente, em termos de qastos. 

b) Flexibilidade no uso dos recursos: existência e pro 

porçao de despesas vinculadas. 

Considerando que a vinculação pré-determinada de recu~ 

sos a certos tipos de gastos diminui o grau de liberdade da orq~ 

nização em programar seus gastos, retirando-lhe poder decisório, 

trata-se de verificar a existência e a participação deste tipo 

de vinculação, no total das despesas da organização, bem como a 

especificação dos tipos de vinculação. 

c) Composição dos gastos entre atividades-meio e ativi 

dades-fim: despesas incomprimíveis. 
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Procura-se verificar, através da relação entre gastos 

de administração e apoio, com gastos diretamente alocados às ati 

vidades-fim da organização, desequilíbrios grosseiros eventuais, 

pelos quais uma proporção desprezível de recursos é alocada para 

os objetivos da orqanização, fazendo, portanto, com que o único 

objetivo real seja a automanutenção da máquina administrativa. 

A relação entre despesas incomprirníveis e o total das 

despesas visa a determinar qual a capacidade efetiva da organiz~ 

çao de planejar suas ações, determinando prioridades e uma aloca 

çao de recursos conseq6ente. Por despesas incomprimíveis, enten 

dem-se aquelas cuja alocação está comprometida inevitavelmente 

(pessoal, outros custeios fixos, encarqos da dívida,p.e.). 

d) Adequação da programaçao financeira: orçado em rela 

çao ao realizado. 

o objetivo é indicar o grau de realismo e consistência 

da programação financeira, através da verificação da proporçao 

da defasagem, porventura existente, entre o dispêndio programado 

e o realizado, se possível, obtendo explicações de suas causas. 

e) Coerência entre objetivos e prioridades declaradas 

e a efetiva alocação de recursos. 

Levantadas as prioridades e os objetivos organizacio 

naise comparação da alocação dos recursos financeiros para as dl 

ferentes atividades organizacionais mostrará a adesão efetiva 

da organização àquelas prioridades e aos objetivos. 

f) Procedimentos de acompanhamento e controle interno 

de despesas. 

Trata-se de verificar a existência de procedimentos 

sistemáticos de acompanhamento e controle das despesas, a fim 

de analisar a capacidade da organização de zelar para que a alo 

cação efetiva de recursos obedeça as intenções programadas. 
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5.3. Recursos humanos 

a) Relação entre o numero de técnicos e as principais 

atividades e objetivos da organização. 

Esta relação busca detectar evidências qrosseiras de 

descompasso entre a ambição dos objetivos e programas orqaniza 

cionais e a quantidade de recursos humanos disponIveis, com vis 

tas a qualificar a análise de desempenho da organização feita pe 

los representantes do seu ambiente. Como tal, só será siqnific~ 

tiva em casos extremos, ou após a experiência neste tipo de ana 

lise permitir a comparaçao com outras organizações. 

b} Relação entre especialização e qualificação formal 

dos técnicos e as atividades e objetivos da organização. 

Tomadas as atividades principais e objetivos da organ~ 

zaçao, pode-se proceder à análise da adequação do corpo técnico 

em termos da congruência entre sua qualificação e o tipo de for 

maçao e experiência necessários para o desempenho daquelas ativi 

dades. 

c} Distribuição do pessoal técnico pelos setores orq~ 

nizacionais frente às prioridades e objetivos. 

Tal como se fez com os recursos financeiros, a inten 

çao e examinar a adesão real da organização às prioridades e ob 

jetivos, através da distribuição do pessoal técnico, pela qual 

pOder-se-á ver a existência ou não de concentração de recursos 

nos setores ditos prioritários. 

d) Distribuição geográfica do pessoal em relação as 

areas de atuação da organização. 

Tratando-se de organizações com atuação distribuIda 

geograficamente, o foco de atenção será a adequação da distribui 

ção dos recursos humanos à regionalização da demanda pelos servi 
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ços da organização, Particularmente, poderá ser importante, em 

certos casos, examinar um eventual excesso de concentração de 

pessoal na sede, em detrimento dos pontos onde ocorre efetivamen 

te a demanda. 

e) Distribuição do pessoal técnico pelas 

meio e atividades-fim da organização. 

atividades-

Este fator, de certa forma associado aos dois anterio 

res, visa a eventual verificação de excessiva concentração de re 

cursos nas áreas-meio. Tal como ocorreu antes, sua utilidade e 

mais provável em casos extremos, salvo a disponibilidade do mes 

mo dado para organizações similares, o que possibilitará comoara 

ções conclusivas. 

f) Salários medianos, por estratos, em relação ao mer 

cado ou organizações similares. 

A verificação deste dado visa a detectar distorções na 

remuneraçao dos recursos humanos, seja para valores superiores 

ao do mercado o que, associado a outros indícios, pode eviden 

ciar ineficiência no processo de gestão, seja para valores infe 

riores, o que pode, por seu lado, explicar eventual desempenho 

negativo da organização, pela incapacidade de recrutar e reter 

pessoal qualificado. 

5.4. Equipamentos 

Não se intenciona com este item, empreender análise q~ 

ral de equipamentos da organização. Busca-se, apenas, utilizar 

esta variável como indicador de eficiência, quando for relevante 

para o caso analisado. 

Desta forma, pode ser relevante a atenção do analista 

para os seguintes aspectos: 

a) existência de infraestrutura física, materiais ou 

equipamentos de alto custo, com um grau de utilização baixo; 
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b) existência de tarefas ou atividades organizacionais 

cuja execução poderia ter eficiência aumentada sensivelmente com 

a introdução de equipamentos modernos ou com melhores condições 

materiais; 

c) especificamente, a existência de serviços e equin~ 

mentos de processamento eletrônico de dados e análise de sua pro 

dutividade efetiva e potencial na organização. 

5.5. Análise de objetivos 

Nos itens precedentes, aceitos os objetivos orqaniza 

cionais como dados, procurava-se analisar, direta ou indiretame~ 

te, a capacidade da organização de implementá-los. Resta, en 

tão, sugerir outra linha de pesquisa que complemente a anterior, 

ao visar a análise dos objetivos organizacionais. Deverão ser a 

nalisados os aspectos seguintes: 

a) processo de determinação de objetivo~ 

o foco de atenção neste item é o conhecimento do nro 

cesso decisório, dentro e fora da organização, que conduz ào~o 

de seus objetivos, visando a analisar o seu grau de racionalida

de, especialmente, o conhecimento da realidade de que a oraaniza 

çao se serve para determinar seus propósitos. 

Mais especificamente, procura-se conhecer: 

a.l - fundamentação da escolha de objetivos 

A intenção e saber porque a organização optou por de 

terminados objetivos e nao por outros alternativos. Há alqum 

processo sistemático? são ordens superiores? Tudo decorre da 

tradição? Há alguma discussão interna sobre o assunto? 

a.2 - existência de análises técnicas sobre o setor de atividade 

da organização para determinação de seus objetivos 



75 

Trata-se de analisar a capacidade da organização de 

ordenar-se racionalmente; da presença de urna eventual preocup~ 

ção em conhecer o "mercado" da organização, com seus problemas, 

demandas e possíveis oportunidades de atuação neste mercado. 

Se nao há estudos técnicos, como se orienta a orqaniz~ 

çao, para dirigir seus programas e atividades? 

a.3 - participação da própria orqanização na escolha de seus ob 

jetivos frente a influências de outras organizações. 

o ponto relevante é determinar a autonomia decisória 

da organização, nesta área; qual a intensidade e natureza da in 

gerência externa na escolha dos objetivos; e quais as consequen 

cias destes fatores, para efeito do desempenho organizacional. A 

organização é totalmente passiva, ou há interação e intercâmbio 

de informações? Em geral, os membros da organização participamda 

escolha dos objetivos? 

b) Congruência entre objetivos formais, declarados e reais 

A análise de eventuais discrepâncias entre objetivos 

reais e formais nas organizações é especialmente relevante ao se 

tratar de organizações públicas. Isto porque, em termos ideais, 

estas organizações só devem existir enquanto produtoras de 

bens ou serviços de utilidade social incontestável. Para se as 

segurar este fim das organizações, a sociedade, através de seus 

canais legítimos de poder, outorga-lhes um mandato expresso,que 

consiste exatamente nos seus objetivos, para a consecuçao dos 

quais a ação e os custos organizacionais se legitimam perante a 

comunidade. 

Para que o controle social sobre as organizações seja 

efetivo, é condição essencial que seus objetivos e sua açao em 

geral, aliás, sejam públicos e formalizados, o que torna neces 

sário conhecer até que ponto o que a organização proclama serem 

seus objetivos corresponde à realidade de sua operação. 
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Assim, o estudo de compatibilidade entre objetivos re~ 

e formais e de substituição e abandono de objetivos assume impor 

tância dupla na análise de desempenho de organizações públicas: 

tratando-se de análise de eficácia é necessário identificar os 

objetivos reais que servirão de parâmetro de avaliação; além dis 

so, qualquer aproximação de análise de efetividade exiqirá o co 

nhecimento do grau em que a organização é fiel à missão que lhe é 

outorgada pela comunidade. 

Consideram-se aqui objetivos formais aqueles estabelecl 

dos pelas normas legais referentes à organização. Objetivos rea~, 

seguindo definição de Etzioni (35) sao as situações futuras para 

as quais se dirige a maioria dos recursos da organização e os 

principais compromissos dos participantes e que têm nítida priori 

dade em casos de conflito com objetivos estabelecidos mas que con 

trolam poucos recursos". 

~ útil ainda analisar uma outra categoria de objetivos 

-- os declarados - definidos como os objetivos orqanizacio 

nais tais como percebidos pelos membros da organização ou inform~ 

dos em seus documentos de trabalho. Sua comparação com os objeti 

vos reais pode revelar o grau de homogeneidade da organização qwn 

to aos fins que colima e o realismo dos programas de trabalho. 

Deve-se enfatizar a importância analítica do conhecimen 

to do processo pelo qual a organização substitui ou abandona obj~ 

tivos, bem como as causas e consequências deste processo, eem que 

medida este afastamento nao formal das suas finalidades se faz em 

detrimento de utilidade social da organização. 

Etzioni (36) cita três formas principais característi 

cas do abandono ou deslocamento de objetivos que podem orientar, 

em parte, a pesquisa deste fator: 

1. Inversão de prioridades entre fins e meios, através da qual a 

organização, criada como instrumento para atingir fins sociais, 

inverte sua função, passando a visar, concretamente, mais sua au 

to-preservação, como meio de proteção pessoal de seus membros; 



, 
, 
, 77 

2. Fixação em problemas internos, em tal grau que este mecanismo 

torna-se alienante, em relação à ação organizacional concreta 

sobre o ambientei 

3. Sequência, multiplicação ou expansao de objetivos: dá-se qua~ 

do a organização por ter atingido os fins para as quais foi 

criada, ou por não conseguir atingir seus fins específicos, pas 

sa a ampliá-los para justificar a sobrevivência da orqanização. 

Nesta segunda hipótese ocorre interessante circunstância que e 

o crescimento da organização, pela sua ineficácia anterior. 

As fontes de utilização previsível para a análise de 

objetivos sao: para objetivos formais, os documentos legais refe 

rentes à organização; para objetivos declarados, percepção dos 

seus membros, programas de trabalho e suas publicações; e para 

os objetivos reais, divisão de trabalho na organização, distri 

buição interna de recursos e as atividades reais da organiz~ 

çao. 

c) Congruência entre objetivos reais da ~E9anização e ~~_~Ejeti 

vos do Governo para o setor 

As organizações públicas têm liberdade relativa na 

determinação de seus objetivos já que, fazendo parte do conjunto 

da administração pública, devem ter objetivos decorrentes das me 

tas gerais do Governo. 

Assim, corno último aspecto de análise aqui recomenda 

do, prevê-se exame do grau de congruência dos objetivos persegu! 

dos efetivamente pela organização com as metas e a estratéqia g~ 

ral do governo definida para o setor. 

Para efeito desta análise, é necessário estudar os do 

cumentos de planejamento e programação do governo para deles in 

ferir as intenções gerais da administração, na área de atuaçãoem 

que se insere a organização, procedendo-se ainda, caso necessa -

rio, a entrevistas complementares com autoridades da mesma area 

que, por sua posição funcional, são, presumidamente, intérpretes 

fidedignas dos planos governamentais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estas considerações finais prestam-se a explicit~ 

çao de certas limitações do trabalho apresentado, em decorrên 

cia, principalmente, das dificuldades teóricas e práticas do 

tema escolhido, além, certamente, das limitações do 

prio Autor. 

seu pr~ 

Em primeiro lugar, é preciso que se afirme que o 

trabalho está inacabado. Consistindo de uma sugestão de mét~ 

do, aplicável a um universo vasto e heterogêneo, sua finaliza 

çao dar-se-á apenas pelo teste do método sugerido em relação 

a organizações específicas, de tal modo que se possa daí con 

cluir sobre o grau de aplicabilidade e utilidade do roteiro 

de análise proposto e introdução das modificações que se fa

rao necessárias, sem dúvida. Considerando, entretanto, que 

internamente, o trabalho desenvolve uma linha lógica, em que 

as recomendações do roteiro decorrem de posições teóricas e 

pressupostos explicitados e que estaria totalmente fora de co 

gitações, para o Autor, testá-lo convenientemente, em razao 

de prazos e custos, espera-se poder julgá-lo uma contribuição 

proveitosa e íntegra em si mesma. 

Outro aspecto que merece explicação é o de nao ha 

ver explicitação de hipóteses operacionalizadas, a serem tes 

tadas através de pesquisa específica, corno seria 

velo 

recomendá 

A explicação desta lacuna acha-se na súmula teóri 

ca constante da primeira parte, em que se procura demonstrar 

que, ao nível atual da Teoria Organizacional, não há condi 

çoes de se partir de generalizações sobre características or 

ganizacionais concretas que, necessariamente, demarcariam cri 

térios de eficácia e efetividade organizacionais. Como obser 

va Perrow, "sabemos agora o suficiente sobre as organizações, 
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para reconhecer que a maioria das generalizações aplicáveis a 

todas elas, sem distinção, são muito evidentes ou muito g~ 

rais para ter alguma utilidade para previsões específicas".* 

Por outro lado, Etzioni é citado para observar que 

o método adequado para geração de conhecimento sistemático da 

correlação entre caracterIsticas organizacionais e eficácia é 

a elaboração de um nIvel intermediário de teoria entre a qra~ 

de abstração, hoje prevalecente, e o conhecimento esoecífico 

e casuIstico que não permite generalização. Ocorre, Dorem, 

que esta teoria só está desenvolvida para poucos casos, como 

o exemplo citado da pesquisa de Joan Woodward,inaplicáveis a 

nosso contexto onde a deficiência de informação teórica que 

pudesse fundamentar hipóteses orientadoras da avaliação e a 

gravada pela insuficiência do conhecimento sobre as organiza 

ções públicas brasileiras, suas caracterIsticas e problemas. 

Associadas estas duas ordens de problemas, pare 

ceu, ao Autor, impossIvel ou contraproducente tentar partir 

de hipóteses de trabalho que teriam de mostrar-se, ao mesmo 

tempo, específicas quanto ao conteúdo e universais quanto à 

abrangência, dada a natureza desta monografia. 

Entretanto, conquanto nao haja hipóteses explíci 

tas a serem testadas, as variáveis sugeridas para pesquisa v~ 

saro aspectos a analisar, julgados mais importantes em conse 

qfiencia das recomendações teóricas e da situação administrat~ 

va brasileira, tais como expostas nas partes anteriores. Na 

última parte da monografia encontra-se sugestão de corno ex 

plorar os dados obtidos, estando aI implIcitas as hipóteses 

de disfunções que, mais provavelmente, ocorrerão nas 

ções concretas. 

situa 

(*) Charles Perrow, Análise Organizacional, um enfoque socio 

lógico, são Paulo, Atlas, 1976, p.40. 
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~ preciso lembrar ainda que, além de um balizamen 

to teórico do assunto, o propósito deste estudo não foi mais 

que apresentar um roteiro geral de análise, o que torna im 

prescindivel sua adaptação a cada organização sob exame. Esp~ 

ra-se, porém, que a possibilidade de uso continuado deste re 

ferencial propicie o aprofundamento do conhecimento das variá 

veis mais aptas para explicação do desempenho de organizações 

públicas, de modo que se possa elaborar mecanismos sistemáti 

cos de avaliação mais objetivos e aplicáveis na escala exigi 

da pelas proporções e complexidade da administração federal. 

Enquanto nao forem disponiveis procedimentos sis 

temáticos testados, caberá ao analista o papel de criar sobre 

a massa de informações obtidas, examinando o poder explicat~ 

vo de cada uma das variáveis arroladas para, paulatinamente , 

concentrar-se a análise naquelas que a experiência demonstrar 

serem mais apropriadas para indicar o desempenho das organiz~ 

ções e explicar as causas deste desempenho. 

/JLima/78 
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