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"Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. 
Philosophicamente. ( ... ). Tupy or not tupy, that is the 
questiono ,,1 

"Muitos, dentre nós, conhecem adolescentes dominados pela 
compulsão da comida. O comedor compulsivo, que se 
empantun-a com tanta pressa e com tanta desatenção que mal 
repara naquilo que devora, aplica a si mesmo duas sérias 
penalidades. Embora seu corpo esteja sendo abarrotado de 
enormes quantidades de coisas realmente boas, o comedor 
vai-se tomando, ao mesmo tempo, cada vez menos capaz, 
fisicamente. E - que pena! - nem está apreciando aquilo que 
come; mal se lembra de procurar sentir o sabor da comida. 
Como adultos do século XX, nós nos tomamos usuários 
compulsivos - chegando aproximadamente aos mesmos 
resultados. ,,2 

1 OSWALD DE ANDRADE, 1928. 
2 WAL TER KERR, The Decline of Pleasure, in Alberto Guerreiro Ramos. A Nova Ciência das 
Organizações: Uma reconceituaçao da riqueza das nações. FGV - Instituto de Documentaçao, 
Editora da Fundaçao Getulio Vargas. Rio de Janeiro, RJ. 1981. 
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RESUMO 

Esta dissertação procura abordar a adoção de teorias de gerenciamento 

organizacional centradas na racionalidade instrumental e estrutural capazes de 

contribuir para promover mudanças em organizações públicas ou privadas. 

Como pesquisa e estudo de caso investigaremos as intervenções realizadas 

na gestão dos subsistemas social, técnico e diretivo da DRV - Diretoria de Registro 

de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro -

Detran/RJ no período de 1996 a 1998, particularmente, demonstrando até que ponto 

a adoção, na prática, de alguns preceitos das teorias organizacionais de 

gerenciamento clássicas, fundamentadas na centralização do poder e na 

descentralização operacional, puderam contribuir para a transformação de uma 

organização institucionalmente entrópica, gerando maior efetividade na prestação de 

serviços através da implementação de inovações em tecnologia de administração e 

informação, com reflexos em todas as demais ações da instituição e nos resultados 

altamente significativos para a população e para a segurança pública, com a 

obtenção de efetividade organizacional no tocante à qualidade dos serviços para os 

usuários e aumento da receita. 



SUMMARY 

This dissertation seeks to address the adoption of organizational management 

theories focused on the instrumental and structural rationality, capable of contributing 

to promote changes in public and private organizations. 

As a research and case study, the interventions accomplished from 1996 to 

1998 in the management of the social, technical and directive subsystems at DRV -

Directory of Vehicle Registration of the Rio de Janeiro State Transit Department -

Detran/RJ will be investigated. It is particularly intended to demonstrate how the 

practical adoption of some theory of both organizational precepts and c1assical 

management, based upon power centralization and upon operational 

decentralization, could contribute for the transformation of an institutiona"y entropic 

organization. The ultimate outcome was greater effectiveness regarding the services 

rendered: by means of the implementation of innovations in management and 

information technology, with reflexes to ali other actions of the institution and highly 

significant results for the population and public safety, it was achieved organizational 

effectiveness relating to service quality for the users and revenue increase as well. 
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CAPíTULO I - CONTEXTUALlZAÇÃO DO PROBLEMA 

1 - Introdução 

Esta dissertação procura abordar a adoção de teorias de gerenciamento 

organizacional centradas na racionalidade instrumental e estrutural capazes de 

contribuir para promover mudanças em organizações, públicas ou privadas, em 

crise. 

Procuraremos estabelecer correspondências entre o processo de mudança 

dos modelos de planejamento e de gestão da inovação tecnológica nessas 

organizações e a adoção de regimes administrativos e operacionais baseados em 

alguns dos preceitos das teorias clássicas de administração. 

Como pesquisa e estudo de caso, objetivando dar fundamentação a esse 

contexto da abordagem, investigaremos as intervenções realizadas na gestão dos 

subsistemas social, técnico-tecnológico e diretivo do Detran/RJ, demonstrando até 

que ponto a adoção na prática de teorias organizacionais de gerenciamento 

clássicas, fundamentadas na centralização do poder e na descentralização 

operacional, pôde contribuir para a transformação de uma organização 

institucionalmente entrópica, gerando maior efetividade na prestação de serviços 

através da implementação de inovações em tecnologia de administração e 

informação. 

Procuraremos demonstrar que os avanços obtidos com a implementação do 

projeto nos aspectos estratégicos - subsistema diretivo - e tecnológicos -

subsistema técnico - só foram possíveis com a vigência de uma forte estrutura de 

poder que, em algumas situações, no início do processo, não colocou a questão da 

ética da utilidade em primeiro plano.3 

3 "ZAJDSNAJDER, Luciano. Ser Ético, Editora Gryphus, 1994 
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A ética da utilidade foi intensamente substituída pela ética normativa4 
-

conjunto de regras que possibilitaram, através da racionalidade, guiar a conduta 

individual e coletiva do grupo interventor e do grupo participante do processo de 

mudança da instituição, orientados para o atingimento do escopo do projeto e para a 

satisfação dos seus ideais, a qualquer preço, sob pena de verem frustrada, mais 

uma vez, a tentativa de alteração do status quo do órgão (De Bentham). 

2 - Objetivo Geral 

o objetivo geral desta dissertação é propor a análise de um modelo de ação 

gerencial fundamentado na prática da racionalidade instrumental como forma inicial 

de obtenção de maior efetividade nas organizações públicas ou privadas em crise. 

Fundamentam esse objetivo a investigação e a constatação dos 

procedimentos adotados pela administração do Departamento Estadual de Trânsito 

do Estado do Rio de Janeiro no período compreendido entre 1996/1998, quando foi 

implementado o Projeto de Licenciamento Anual de Veículos Automotores 

Terrestres com Aferição de Gases Poluentes, projeto concebido, desenvolvido e 

mantido para a Diretoria de Registro de Veículos - DRV da Autarquia. 

Os procedimentos referidos possibilitaram, particularmente, a reformulação de 

grande parte dos processos de negócio e de apoio na DRV, com reflexo em todas as 

demais ações da instituição e nos resultados altamente significativos para a 

população e para a segurança pública. 

No período referido, puderam ser evidenciadas as contribuições das teorias 

clássicas de administração na obtenção da efetividade organizacional no que se 

refere à qualidade dos serviços e ao aumento da receita. 

4 ALBERONl, Francesco & Veca, Salvatore. o Altruísmo e a Moral. Rio de Janeiro. Rocco 

2 
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Até o ano de 1995, o Detran/RJ era considerado o órgão de trânsito mais 

problemático do país, a tal ponto de, em diferentes momentos, terem sido previstas 

intervenções na autarquia por parte do Contran - Conselho Nacional de Trânsito, 

através do Denatran - Departamento Nacional de Trânsito, órgãos do Ministério da 

Justiça. 

Dentro desse contexto, o projeto descreve as correlações das intervenções 

realizadas nos subsistemas social, diretivo e técnico-tecnológico para fazer face a 

essas constatações no órgão com as estratégias e filosofias da administração 

clássica, com ênfase mecanicista. 

3 - Metodologia 

A metodologia empregada estará voltada, fundamentalmente, para: 

• A descrição de uma situação real vivenciada por nós na DRV - Diretoria de 

Registro de Veículos do Detran como Gerente do referido Projeto; 

• A validação da hipótese descrita no objetivo geral da dissertação diante do 

problema formulado. 

3.1 - Tipo de Pesquisa 

Utilizamos os critérios básicos sugeridos por Vergara (1988:4) quanto aos fins 

e quanto aos meios de investigação. 

Quanto aos fins, a pesquisa teve como objetivos comprovar 

metodologicamente, pela descrição dos resultados do projeto, a relação e a 

correlação das teorias clássicas instrumentais e estruturalistas de gerenciamento 

organizacional com as macrofases de pesquisa e coleta de dados orientadas para a 

definição, o desenvolvimento, a implementação e a manutenção do projeto, com a 

3 
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conseqüente comprovação do modelo de abordagem para solução, eliminação ou 

redução de problemas ou anomalias na autarquia objeto do estudo. 

Quanto aos meios de investigação, o estudo contemplou, no seu processo de 

coleta de dados: 

• Pesquisa efetivamente de campo para definição e desenvolvimento da 

solução, como descrito mais adiante, à medida que participamos 

diretamente do projeto; 

• Pesquisa telematizada, via internet e intranet, particularmente para apoio 

teórico; 

• Pesquisa documental, através de relatórios de informações gerenciais e 

outros instrumentos formais de gestão, gerados pelo projeto ou 

historicamente pela instituição; 

• Pesquisa bibliográfica de consubstanciação, através de livros, jornais e 

revistas; 

• Pesquisa ex post facto, na medida em que o período de constatação do 

modelo refere-se a 1996 e a 1998. 

3.2 - Universo e Amostra 

o universo da pesquisa englobou todas as unidades organizacionais da DRV 

do Detran. 

Foram analisados os processos de negócios e de apoio relacionados ao 

licenciamento anual de veículos e à sua cadeia de serviços com relação direta à 

validação pretendida. 

4 
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3.3 - Seleção dos Sujeitos 

Os resultados das pesquisas realizadas tiveram como sujeitos os próprios 

participantes da experiência, quer fossem integrantes dos quadros próprios da 

autarquia, prestadores de serviços ou pessoal terceirizado, além de resultados 

apurados em pesquisas de satisfação obtidos através de manifestações da 

população em geral. 

3.4 - Coleta e Tratamento de Dados 

Para efeito de análise e avaliação das premissas e conclusões dos 

pressupostos desta dissertação, os dados foram pesquisados, coletados, 

registrados, consolidados, tratados e analisados relativamente a todas as 

macrofases do projeto, que foram as seguintes: 

~ Planejamento 

• Elaboração e detalhamento de planejamento global estratégico 

• Recrutamento e seleção de pessoal técnico e de apoio inicial para 

desenvolvimento da macrofase de planejamento 

• Obtenção, consolidação e atualização de estatísticas sobre o 

comportamento de frota 

• Obtenção, consolidação e atualização de dados sobre a 

concentração, o comportamento e o fluxo da frota 

• Mapeamento do município do Rio de Janeiro, da região metropolitana 

e do interior do estado do Rio de Janeiro 

• Obtenção, atualização e manutenção de base de dados da frota de 

veículos e suas características e idade 

• Levantamento e análise da documentação existente 

• Discussão e aprovação do planejamento global 

• Elaboração e detalhamento do planejamento tático 

• Definição de anteprojeto das necessidades de recursos financeiros 

5 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV - EBAP _ 
CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA - MESTRADO EXECUTIVO - DISSERT AÇAO FINAL 

• Definição das ações para obtenção de recursos financeiros próprios e 

de terceiros - verbas de parceria 

• Definição de anteprojeto dos requisitos técnicos de equipamentos 

• Definição de anteprojeto dos requisitos de rede - conectividade 

• Elaboração e discussão de anteprojeto de campanha publicitária 

• Planejamento do quantitativo e da localização de Postos de Serviço 

• Definição do anteprojeto de arquitetura e de instalação dos Postos de 

Serviço 

• Definição de anteprojeto de planejamento das necessidades de 

recursos humanos técnicos e de apoio para operação dos Postos de 

Serviço 

• Definição de anteprojeto de planejamento das necessidades de 

recursos materiais e complementares 

• Definição de anteprojeto dos objetos de licitações e requisições 

Definição de anteprojeto de segurança patrimonial dos Postos de 

Serviço 

• Planejamento detalhado das atividades 

• Planejamento das metodologias de abordagem 

• Contextualização dos sistemas envolvidos 

• Fonnulação das premissas estratégicas do negócio - funções-inputs

produção-outputs e processos prioritários de produção - para concepção 

e definição de sistema de infonnação. 

~ Desenvolvimento 

• Recrutamento e seleção de pessoal técnico e de apoio para execução 

da macrofase de desenvolvimento 

• Detalhamento de projeto dos requisitos técnicos de equipamentos 

• Detalhamento do projeto dos requisitos de rede - conectividade 

• Detalhamento do projeto de campanha publicitária 

• Detalhamento dos projetos da quantificação e da localização de 

Postos de Serviço 

• Detalhamento dos projetos de arquitetura e de instalação dos Postos 

de Serviço 

6 
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• Seleção das áreas para instalação dos Postos de Serviço 

• Execução de ações para contratação - aluguel, aquisição ou cessão 

- dos locais para instalação dos Postos de Serviço 

• Detalhamento do projeto de especificação das necessidades de 

recursos materiais e complementares 

• Detalhamento das especificações dos objetos de licitações e 

requisições 

• Elaboração dos editais de licitação 

• Execução dos processos de licitação 

• Julgamento dos processos de licitação 

• Contratação e aquisição 

• Disponibilização e implementação dos produtos e serviços 

necessários 

• Detalhamento e complementação da definição das necessidades de 

recursos humanos técnicos e de apoio para operação dos Postos de 

Serviço 

• Definição e execução do processo de recrutamento de pessoal 

técnico e de apoio para operação dos Postos de Serviço 

• Elaboração de provas de aferição de conhecimentos para o processo 

de seleção do pessoal técnico e de apoio para operação dos Postos de 

Serviço 

• Definição dos testes psicotécnicos a serem aplicados para seleção do 

pessoal técnico e de apoio para operação dos Postos de Serviço 

• Execução do processo de seleção de inspetores vistoriadores, 

escrivão ad-hoc, orientador de tráfego, pesquisador de origem e destino e 

aferidor de documentos 

• Execução do processo de recrutamento e seleção de gerentes de 

produção e administradores de produção - chefes e subchefes de Postos 

de Serviço, supervisores de técnicos de controle, técnicos de controle 

• Execução do processo de recrutamento e seleção de operadores de 

rede e auxiliares operacionais 

• Contatos com as concessionárias de telefonia para disponibilização 

de Ip, voz e dados ou satélite 

7 
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• Detalhamento da campanha publicitária 

• Detalhamento do projeto de segurança dos Postos de Serviço 

• Estabelecimento de contratos com as policias rodoviária federal e 

militar para implantação da sistemática de segurança dos Postos de 

Serviço 

• Detalhamento da arquitetura de tecnologia de infonnação e de 

administração 

• Definição do sistema de infonnação e da arquitetura de dados a 

serem desenvolvidos e implementados para suporte à operação das 

funções e processos de administração da produção 

• Definição da infra-estrutura tecnológica para suporte ao 

funcionamento do sistema de infonnação, da arquitetura de dados e da 

função de administração da produção - equipamentos, redes e software 

básico, aplicativos e de segurança de sistemas 

• Detalhamento do anteprojeto da infra-estrutura tecnológica para 

suporte ao funcionamento de sistema de infonnação e de arquitetura de 

dados de central de teleatendimento ao usuário - centrais telefônicas, 

equipamentos, redes de comunicação, software básico, aplicativos e de 

segurança de sistemas 

• Definição do programa de capacitação dos quadros técnicos e 

administrativos do Detran/RJ para o uso adequado dos recursos e dos 

sistemas a serem implementados 

• Definição do programa de capacitação dos quadros técnicos e 

administrativos dos Postos de Serviço para o adequado uso dos recursos 

e sistemas a serem implementados 

• Definição das recomendações quanto à organização das funções 

técnicas, administrativas e operacionais necessárias à garantia da 

qualidade e da continuidade de funcionamento do sistema de infonnação, 

da arquitetura de dados e da infra-estrutura tecnológica de produção 

• Levantamento detalhado, análise, racionalização e definição de 

sistemas, processos, rotinas e procedimentos para os inputs-produção

outputs 

8 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV - EBAP 
CENTRO DE FORMAÇÃO ACAD~MICA E PESQUISA - MESTRADO EXECUTIVO - DISSERTAÇÃO FINAL 

• Desenvolvimento - especificação do projeto lógico, de modelos de 

dados, especificação dos procedimentos, formulários, relatórios, 

interfaces e prototipagem 

• Projeto físico, programação, simulação, testes de programas e de 

sistemas 

• Treinamento de usuários, conversão de arquivos, interligação com 

entidades externas, processamento paralelo e mobilização de recursos 

materiais 

• Implementação de procedimentos, implantação de programas e de 

sistemas, acompanhamento, manutenção e acertos nas unidades-piloto 

• Gerenciamento da operação - geração de indicadores de 

desempenho, acompanhamento, controle e manutenção da operação 

• Geração e disponibilização das bases de dados. 

» Implementação 

• Contratação e alocação de pessoal técnico e de apoio selecionado 

para o projeto piloto 

• Execução de treinamento para chefe e subchefe de Posto, supervisor 

técnico de controle, técnico de controle, aferidor de documentos, inspetor 

vistoria dor, escrivão ad-hoc, pesquisador, orientador de tráfego, 

corregedoria, equipes de implantação, pessoal da área de informática, 

das unidades organizacionais envolvidas, operadores de teleatendimento 

e supervisores de teleatendimento 

• Execução de treinamento integrado das equipes dos Postos de 

Serviço, de teleatendimento e de informática. 

• Instalação e testes on-line dos equipamentos nos Postos de Serviço e 

na Sede 

• Veiculação de campanha publicitária 

• Disponibilização ou instalação e testes dos produtos e serviços dos 

requeridos 

• Instalação, disponibilização e testes dos circuitos de Ip voz e dados 

ou satélite 
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• Instalação e testes dos requisitos de rede - conectividade 

• Disponibilização da segurança dos Postos de Inspeção de Serviço 

• Treinamento integrado de todas as equipes 

• Teste integrado dos sistemas - instalações, equipamentos de aferição 

de gases, base de dados, softwares básicos, aplicativos, infra-estrutura 

tecnológica - hardware, software, rede, conectividade, central pabx, 

central de teleatendimento, procedimentos, manuais, segurança 

• Implementação operacional dos serviços de teleatendimento da 

central de atendimento ao usuário 

• Implementação operacional da produção dos serviços de atendimento 

descentralizado ao usuário. 

~ Manutenção 

• Gerenciamento da operação 

• Acompanhamento e ajustes 

Auditagem dos processos 

• Manutenção, melhorias e reprojetos 

Como ferramentas de suporte a todo o processo foram utilizados o software 

de banco de dados Adabas, a linguagem de desenvolvimento de aplicações Natural, 

ambos da Consist, o software de acompanhamento e controle de projetos MS

Project, e o aplicativo Excel, estes dois últimos da Microsoft . 

3.6 - Limitações do Método 

Não identificamos dificuldades ou limitações quanto à metodologia de 

abordagem escolhida para validação das premissas da dissertação na medida em 

que durante todo o processo: 

~ participamos, na qualidade de gerente do projeto, como atores da 

experiência relatada; 
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~ interatuamos durante todas as macrofases indistintamente com todos os 

níveis hierárquicos do sistema empresa, o que nos possibilitava, na 

prática, participar do processo de decisão, executar entrevistas e aplicar 

questionários; 

~ participamos ativamente de todo o processo de coleta, pesquisa, registro 

e análise de dados, gerando um sistema de informações nos níveis 

gerencial e operacional, coordenando equipes técnicas de 

desenvolvimento e de implementação de cerca de 80 técnicos; 

~ coordenamos cerca de 1.800 prestadores de serviços universitários em 

20 Postos de Serviço; 

~ em todas as macro fases, fomos obrigados a executar pesquisas 

documentais e bibliográficas, validando, igualmente, as ações. 

4 - Histórico do Problema 

o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro -

Detran/RJ era considerado, até 1995, o órgão de trânsito mais problemático do país, 

a ponto de terem sido previstas, em diversas ocasiões, intervenções na autarquia 

por parte do Contran, através do Denatran. 

Os usuários de veículos automotores terrestres do estado foram submetidos a 

longos períodos - anos até - sem a posse de documentação que os habilitasse a 

conduzir seus veículos ou sem os registros atualizados que caracterizassem a 

propriedade do bem adquirido. Quando alcançavam sucesso, ou prazo menor, nos 

registros formais e oficiais dos seus bens e direitos, era porque, no mais das vezes, 

tiveram de se submeter à cobrança de algum tipo de vantagem. 

O órgão não mais apresentava as características mínimas da organização 

formal, não se apoiava em um modelo de gestão transparente e nem possuía 

fisionomia institucional. 
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Os problemas eram de toda ordem e natureza, destacando-se, como 

exemplo: 

~ anomalias de toda ordem na estrutura organizacional; 

~ excessiva quantidade de unidades organizacionais e desorganização da 

cadeia hierárquica; 

~ unidades compostas somente de uma pessoa com alta concentração de 

decisão; 

~ inabilidade de comando de grande parte dos funcionários, 

~ funcionários sem perfil para exercerem as atividades a eles atribuídas; 

~ tecnologia de administração obsoleta e desacreditada; 

~ tecnologia de informação obsoleta, 

~ tecnologia de informação dependente de outro órgão do estado com as 

mesmas inadequações; 

~ atendimento desordenado ao público; 

~ sobreposição de funções; 

~ disfunções na atribuição de responsabilidades geradoras de dificuldades 

para o usuário; 

~ duplicidade e inexistência de registros nas base de dados de registro de 

veículos e de habilitação para condução de veículos; 

~ grupos de interesse - sindicatos, despachantes, setores das polícias civil 

e militar - fortemente articulados; 

~ parcela considerável do quadro de recursos humanos altamente 

comprometida e envolvida com as irregularidades; 

~ inexistência de diretrizes operacionais e de funcionamento em relação ao 

modus operandi para a execução dos processos de interesse dos 

usuários; 

~ moral baixo em decorrência dos baixos salários e da inexistência de plano 

de cargos e salários; 

~ inexistência total de coordenação das unidades e das responsabilidades; 

~ inúmeras pessoas na cadeia de comando; 

~ ambiente de trabalho inadequado e promíscuo; 
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~ má distribuição ambiental, mobiliário inadequado, falta de ventilação, 

deficiência de refrigeração; 

~ falta de controle sobre a circulação do público e de partes interessadas 

dentro do órgão; 

~ inexistência de documentação dos sistemas aplicativos; 

~ processos passando por vários setores até sua conclusão; 

~ impunidade e não-identificação de responsabilidades por e"os e 

falcatruas; 

~ emissão de documentos de registro e de habilitação sem controle em 

diversas unidades ou desordenadamente através de inúmeros 

funcionários; 

~ grupos de interesse atuando operacionalmente dentro das instalações do 

órgão, 

~ inexistência de qualquer tipo ou atividade interna ou externa de 

fiscalização; 

~ inexistência de qualquer atividade de planejamento, 

~ queda crescente na arrecadação de taxas do Detran e de impostos 

estaduais; e 

~ descumprimento total da legislação emanada pelo Denatran quanto a 

Licenciamento Anual de Veículos. 

o Detran/RJ vivia o sistema de autoridade centrado no poder da instituição e 

no poder dos indivíduos formal ou informalmente associados a ela. Sua força de 

trabalho era majoritariamente composta de artesãos da burocracia, com total 

interveniência no fechado processo de decisão dos interesses pessoais. Vivia a 

anarquia e feudalism05 total, inexistindo qualquer modelo organizacional de gestão. 

Como conseqüência, o estado do Rio de Janeiro apresentava-se com o mais 

alto custo de seguros contra roubo e furto de veículos de todo o país, porquanto a 

ausência total de dados de controle sobre a frota de veículos - relativos a 

propriedade, transferências, mudança de características e roubos e furtos - convivia 

5 MCGEE, James & PRUSAK, Laurence. Gerenciamento Estratégico da Informação. 
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com a desatualização, a pouca confiabilidade das informações, as fraudes, a 

burocratização excessiva e a incompatibilidade cadastral estadual e nacional. 

o estado, além disso, não se adequara integralmente aos registros exigidos 

pelo Sistema Renavam, estabelecido pelo Contran, e a segurança pública vigente 

propiciava, e induzia, cada vez mais, a prática de irregularidades com veículos e no 

trânsito. 

Esse conjunto de aspectos impedia a desejável atuação do estado no 

exercício das suas funções de controle sobre a frota licenciada, de atendimento ao 

cidadão e de segurança pública efetiva em relação ao patrimônio automotor terrestre 

individual. 

5 - Hipótese da Dissertação 

A adoção de teorias organizacionais de gerenciamento clássicas 

fundamentadas na racionalidade instrumental e estrutural pode contribuir, em um 

primeiro estágio, para a transformação de organizações em crise, gerando maior 

efetividade na prestação de serviços e na agregação de valor à sua cadeia de 

serviços prestados. 

6 - Delimitação do Estudo 

Será dada ênfase à cadeia de valor de serviços - funções e atividades - que 

sofreram intervenção e, como resultado, geraram ganhos efetivos para a estrutura e 

a tecnologia do órgão, particularmente no tocante ao planejamento e à gestão e 

logística de suas operações. 

o estudo contemplará as ações do Projeto no período de 1996 até 1998. 
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CAPíTULO 11 - REFERENCIAL TEÓRICO 

1 - Conceitos e Terminologias 

Alguns conceitos e terminologias utilizados nesta dissertação devem ser 

explicitados quanto ao significado. São eles: 

» Gestão da Inovação: é a ação decorrente da gestão estratégica e da 

liderança sobre pessoas, estruturas, valores, tecnologias e oportunidades 

de aprendizado para gerar mudanças no ambiente. 

» Planejamento Estratégico: metodologia gerencial que pennite estabelecer 

a direção a ser seguida pela empresa visando a um maior grau de 

interação com o ambiente. A ele se seguem o planejamento tático, que 

objetiva otimizar detenninada área de resultados da empresa, e o 

planejamento operacional, que fonnaliza as metodologias propostas e 

viabiliza sua implementação. 

» Poder: atributo traduzido por interesses políticos - partidários e sociais -

que se manifesta nas organizações através da coalizão interna de 

competências profissionais no sentido da obtenção de detenninados 

resultados e da concretização de interesses, que variam através dos 

influenciadores da coalizão externa. 

» Racionalidade InstrumentallEstrutural.· é composta de processos de 

trabalho que buscam a efetividade através de instrumentos clássicos 

fonnais da administração científica, fundamentados, entre outros 

princípios, naqueles relativos à divisão racional do trabalho, autoridade e 

responsabilidade, tempos e movimentos, produção em série e em 

quantidades significativas, regras e procedimentos fonnalizados. 

» Efetividade: são resultados integrais e reais obtidos em caráter 

pennanente ou duradouro. 

» Eficácia: diz respeito a resultados. É a escolha da solução certa para 

detenninado problema ou necessidade. É a relação entre resultados 

pretendidos e obtidos. É a situação de fazer as coisas certas, de produzir 
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alternativas criativas, de maximizar a utilização de recursos, de obter 

resultados e de aumentar os lucros. 

~ Eficiência: diz respeito a método. É o modo certo de fazer as coisas. É a 

relação entre volumes produzidos e recursos consumidos. 

~ Processos de Negócio: são processos diretamente associados aos 

objetivos das organizações. 

~ Processos de Apoio: são processos associados às atividades e às tarefas 

que dão sustentação aos processos de negócio. 

~ Dado: é qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si só 

não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. 

~ Informação: é o dado manipulado e dotado de relevância e propósito, que 

possibilita a tomada de decisões. 

~ Administração Clássica: consiste na gestão através de instrumentos de 

análise, acompanhamento e controles rígidos de tempo e de produção de 

resultados, atividades e tarefas, em conformidade com metas 

previamente estabelecidas. 

~ Tecnologia de Administração: conjunto de sistemas convencionais e 

interdependentes que fornecem sustentação aos processos de negócio e 

de apoio das organizações - pessoal, material, comunicações, infra

estrutura etc. 

~ Tecnologia de Informação: conjunto de equipamentos, sistemas, suporte 

de serviços e tecnologias orientadas para o tratamento de dados, 

informações e sistemas convencionais nas organizações. 

~ Registro de Propriedade do Veículo: são os documentos de legalização 

do veículo (CRV - Certificado de Registro e Propriedade de Veículo 

Automotor Terrestre e CRL V - Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo Automotor Terrestre). 

~ Registro de Habilitação: É o documento que comprova a habilitação do 

motorista para conduzir veículos (CNH - Carteira Nacional de 

Habilitação) . 

~ Burocratização: é o conjunto de aparatos, regras e procedimentos 

organizacionais conjugados para a adequação dos meios aos fins e a 
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implementação do processo de decisão através do poder formal ou 

informal existente nas organizações. 

» Racionalização de Processos: significa tomar a execução dos processos 

mais eficientes e eficazes, pela introdução de métodos simplificados e de 

tecnologias capacitadoras. 

» Anarquia Administrativa: ocorre quando as organizações não possuem 

modelo dominante e cada um cuida de si. Tomou-se mais comum com a 

utilização crescente de microcomputadores e a existência de diversos 

bancos de dados. 

» Agregação de Valor: valor intrínseco adicional observado no desempenho 

diferenciado de processos de negócio ou de apoio na produção de um 

determinado bem ou serviço. 

» Modismos: são modelos teóricos modernistas de gerenciamento 

organizacional ou inovadores sem comprovação da sua efetividade. 

» Precocidade: significa qualquer tipo de ação desenvolvida 

prematuramente, no sentido de que um ou mais conjuntos de eventos de 

aparente efetividade, deveriam preceder ou, no mínimo, acompanhar o 

objeto da ação considerada precoce. 

» Reformismo: é o comportamento voltado para a adoção indiscriminada de 

tecnologias sem a necessária redução cultural ao ambiente social em que 

a tecnologia se insere. 

» Contran - Conselho Nacional de Trânsito, ligado ao Ministério da Justiça. 

» Denatran - Departamento Nacional de Trânsito, órgão do Ministério da 

Justiça. 

» Renavam - Registro Nacional de Veículos Automotores Terrestres 

» Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados. 

» Montreal Informática - Empresa privada de consultoria que passou a 

substituir o Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados no 

registro e atualização das bases de dados do Renavam. 

» Banerj - Banco do Rio de Janeiro 

» Proderj - Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro 

» Feema - Fundação Estadual do Meio Ambiente 

» DER - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem 
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~ IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

~ Deltran - Delegacia Especial de Trânsito 

~ DUDA - Documento Único de Arrecadação 

2 - Administração Clássica X Administração Contemporânea 

A observação dos diagnósticos recentes demonstra que as organizações, 

públicas ou privadas, em conjunto ou isoladamente, continuam apresentando, entre 

outros, o seguinte elenco de problemas internos: 

~ Falta ou insuficiência de recursos financeiros; 

~ Falta ou obsolescência de estruturas ambientais - instalações físicas, 

mobiliário, entre outras; 

~ Falta ou obsolescência de infra-estrutura de recursos logísticos de apoio; 

~ Estruturas organizacionais e administrativas inadequadas; 

~ Falta ou descumprimento de instrumentação legal; 

~ Quadro insuficiente ou inexistente de pessoal próprio; 

~ Falta ou carência de recursos humanos qualificados; 

~ Descomprometimento para com os processos de mudança; 

~ Comprometimentos excessivamente políticos; 

~ Falta de motivação e de engajamento dos recursos humanos; 

~ Falta de apoio dos níveis superiores de qualquer esfera de governo; 

~ Falta de visão estratégica ou governamental central ou setorial; 

~ Falta de organização administrativa básica; 

~ Falta ou obsolescência de recursos de tecnologia de infonnação; 

~ Desintegração na utilização das tecnologias de administração e da 

infonnação; 

~ Descontinuidade gerencial, técnica e operacional; 

~ Ausência de lideranças; 

~ Lideranças defonnadas diante dos objetivos institucionais; 
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> Incapacidade gerencial para a criação ou a manutenção de 

oportunidades. 

A ambivalência freqüente entre a qualidade do serviço prestado ao público e a 

busca da maximização do mercado permeia atitudes, comportamentos e valores dos 

dirigentes das organizações, que, via de regra, acabam cooptados e assimilados 

pelas estruturas de poder, identificadas com a manutenção do status quo. 

Em outras situações, não tivemos oportunidade de constatar o hábito das 

organizações, dos gerentes e dos consultores em adotar modelos de gerenciamento 

organizacional devidamente reduzidos às suas respectivas raízes culturais, sociais, 

políticas ou tecnológicas. 

o segundo choque do petróleo, o da revolução iraniana, colocou alguns dos 

especialistas da estratégia e das teorias organizacionais em situações de 

questionamento, sem ponto de referência quanto ao vislumbre do futuro. 

Embora se constate que já não se pode prever o futuro, os gurus das novas 

teorias não desaparecem: é o caso, por exemplo, da obra de Henry Mintzberg sobre 

as estruturas dos gestores e da teoria das vantagens competitivas de Michael 

Porter. 

As chamadas características de excelência - participação, incentivo à 

inovação, empenho dos gestores, produtividade, certificação da qualidade total, etc. 

- têm sido habitualmente ressaltadas com louvores por algumas organizações e 

diversos autores. Pesquisa recente, registrada em um artigo da revista HSM 

Management, relatou que tais características de excelência foram encontradas em 

43 empresas no conjunto das organizações pesquisadas. Entre estas, dois terços, -

Atari, Avon, IBM, People Express e Wang, por exemplo - passaram, nos dois anos 

seguintes à pesquisa, por crises seriíssimas ou quase desapareceram. 
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Nenhum dos "know" pressupostos sobrevive nos tempos incertos. Por isso, 

mais do que a razão, o cálculo, as extrapolações ou as previsões, sobressaem a 

coragem, o entusiasmo, o empenho. Defendem os autores que os novos 

"excelentes" são os que conseguem mudar e melhorar sempre. 

A Gestão em Tempo de Mudança, de Tom Peters, desenvolve 45 regras de 

conduta para os líderes. É deles que depende o futuro da organização. Fala-se na 

Empresa do Terceiro Tipo (Hervé Sérieyx, 1984), em Desprezo Zero - "nem a 

aspiração a ser nem a aspiração de ter" - ou exige-se homens com carisma e 

capacidade de concentração. 

Formulam-se teorias de gestão como o benchmarking (que renova a análise 

SWOT - forças-fraquezas-ameaças-oportunidades) ou os DAE (domínios de 

atividades estratégicas), os antigos segmentos estratégicos dos anos 1970, que não 

tardarão a se defrontar com os chamados pólos de competência. 

As propostas são transformar em Iiquidez atividades inteiras por meio da 

reengenharia, através de parcerias "ing", entre elas o impiedoso downsizing, que 

poda os empregos e poupa apenas ramos mestres. 

As novas teorias alertam para o valor do pessoal, porque as competências, o 

savoir-faire e a experiência dos indivíduos são também um capital a desenvolver e a 

não se perder. Fala-se da boa vontade do "knowledge managemenf", gestão do 

conhecimento, e das organizações que aprendem (Ieaming organizafions). 

o impulso tecnológico faz voarem os conceitos sobre as estruturas. Em redes 

integradas, de malhas ou federadas, a organização de amanhã avança um pouco 

como ameba, amputa, funde, faz alianças, migra de forma curiosa. Internamente, 

mexe-se da mesma forma: ligações horizontais, achatamento dos níveis - 360 0 de 

feedback - , responsabilidades de decisão para o que está mais bem colocado, 

empowermenf - , condução e orientação das competências - coaching. 
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Teremos, entretanto, algum tempo ainda até que a velha estrutura piramidal 

desapareça completamente das organizações públicas brasileiras, e que os gestores 

públicos caminhem pelas apregoadas organizações abertas em rede, relacionando

se com usuários e clientes como parceiros e "acionistas sociais". E, quando lá 

chegar, essa organização em rede deixará de estar em vigor, substituída por novos 

conceitos. 

As novas tecnologias de informação e das comunicações, a informática e as 

bases de dados distribuídas e disponibilizadas a serviço do culto cada vez maior ao 

usuário, estão ainda em processo de revolucionar os espíritos e as organizações, 

particularmente as públicas. Ouvir, antecipar, medir ainda não são conceitos das 

escolas de gestão das administrações, particularmente as públicas brasileiras. 

A ausência de modelos de gerenciamento adequados à estrutura 

organizacional brasileira de prestação de serviços à população a transforma em uma 

estrutura permanentemente em crise, com ameaças à sua preservação ou 

sobrevivência no sistema social como um todo. Para Habermas, existem quatro 

formas de crise, claramente caracterizadas no ambiente empresarial público 

brasileiro: 

~ A Econômica - incapacidade do sistema de produção de atender às 

necessidades de sobrevivência dos membros da sociedade; 

~ A de Racionalidade - ajuste dos meios e fins em função de valores e 

problemas, conciliação das políticas interna e externa; 

~ A de Legitimação - o Estado tem que proceder à justificação das suas 

ações; 

~ A de Motivação - os indivíduos não sentem mais motivação para acatar 

normas do sistema econômico-financeiro. 

O Estado moderno se vê diante da difícil tarefa de preservar o funcionamento 

da economia, de superar suas crises de racionalidade e de justificar-se e legitimar

se diante de grupos contestadores ou influenciadores externos cada vez mais 
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numerosos e diversificados. A atuação desses grupos nos remete ao conceito de 

antropofagia, em que os nativos indígenas ao se alimentarem dos povos forasteiros 

ou dos colonizadores vencidos, acreditavam estar sugando a sua coragem e a sua 

energia. 

Segundo Thomas Wood Jr. e Miguel P. Caldas,6 a antropofagia foi retomada 

no Brasil no século XX pela apropriação exagerada e sem sentido da cultura 

estrangeira através de uma vanguarda cultural urbana, embora estivesse 

comprometida com a modernidade e o cosmopolitismo da época. 

A hiperconectividade e a hipercompetitividade da nova ordem econômica 

fazem crescer de forma interessante as pressões para a adoção de práticas 

gerenciais teoricamente mais avançadas em busca da capacitação para a 

competitividade exigida pelos cenários globalizados. 

o mesmo acontece com as teorias organizacionais de gerenciamento das 

empresas, cujas variâncias originadas pela contestação crítica das teorias 

emergentes ou em voga geram novos modelos que procuram, na diferenciação sutil 

ou antagônica, se firmar como teorias organizacionais de ponta ou definitivas ou, 

ainda, contemporâneas. 

São o que chamamos de modismos ou modelos teóricos da moda. Sob 

qualquer ângulo, a diversidade e a interdependência dos modelos teóricos de 

gerenciamento organizacional configurados através dos tempos, a partir da teoria 

clássica taylorista e fordista até os modelos das Teorias Críticas da Escola de 

Frankfurt, acompanham os conceitos de precocidade e de reformismo, por nós 

utilizados quando da observação da adoção indiscriminada das tecnologias de 

administração ou de informação emergentes. 

6 WOOD Jr., Thomas & CALDAS, Miguel P. Antropofagia Organizacional, in Revista de 
Administração de Empresas - EAESP - FGV - Fundaçao Getulio Vargas, Vol 38, No 4, pp. 7, 
OutlDez, sao Paulo, 1998. 
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2.1 - Racionalidade Instrumental/Estrutural 

As sociedades pré-industriais mantinham forte preconceito contra a idéia de 

administrar de maneira eficiente e eficaz, pois a classe governante tinha a 

percepção do trabalho e do comércio como algo de pouca ou nenhuma dignidade, 

realizado por escravos e cidadãos pouco respeitáveis. 

Entretanto, já os antigos egípcios sabiam da importância do planejamento, da 

organização e da amplitude de controle. Sócrates discutiu a universalidade dos 

princípios da administração. Platão descreveu a especialização do trabalho. Esses 

esforços, contudo, eram geograficamente dispersos e esporádicos. 

No final da Idade Média, com o comércio florescendo na região do 

Mediterrâneo, começaram a ser desenvolvidos - já no final do século XV - alguns 

instrumentos da administração atual, tal como a criação da contabilidade em 

partidas dobradas para manter o controle das transações comerciais. 

A autoridade era ainda centrada nas instituições tradicionais e nos indivíduos 

associados a elas, e a força do trabalho era composta majoritariamente de 

agricultores e artesãos. A produção era parte da vida social em família. 

Graças a um aperfeiçoamento gradativo da tecnologia e ao questionamento, 

pelos membros mais jovens da sociedade, da ordem social existente, os sistemas de 

autoridade legitimados pela tradição emergiam para a forma racional-legal, 

fundamentada na crença de que os detentores do poder obtêm sua autoridade 

através do conjunto geral de leis criado como partes das hierarquias 

organizacionais, ou em função da posição ou do papel que exercem dentro da 

estrutura. 

Lançadas as bases do capitalismo durante o século XVIII a nova sociedade 

começou a interessar-se mais diretamente pela economia e pela lucratividade. Os 

aperfeiçoamentos tecnológicos começaram a minimizar a necessidade de mão-de

obra, criando as bases para um sistema de produção contínua - o conceito de 
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intercambialidade de componentes -, propiciando um cenário para o exame das 

práticas administrativas e dos meios de se melhorar essas práticas. 

A crescente tendência nos sentido da burocratização e de rotinização da vida 

em geral começou a ocorrer na Revolução Industrial, quando Adam Smith dá ênfase 

à divisão do trabalho para assegurar um meio mais eficiente e eficaz de se utilizarem 

homens e máquinas. 

Em verdade, foi o militarismo que emergiu como protótipo da organização 

mecanicista através de Frederico, o Grande, da Prússia (1740/1786), que, na ânsia 

de transformar o exército de criminosos, mendigos e mercenários em um 

instrumento de eficiência, introduziu reformas relativas a regulamentos, 

especialização de tarefas, uso de equipamento padronizado, linguagem de comando 

e treinamento sistemático de exercício de guerra e disciplina. 

Em 1801, Eli Whitney faz uma demonstração pública sobre produção em 

massa de armas a partir de pilhas de partes intecambiáveis. Em 1832, Charles 

Babbage - inventor de uma das primeiras formas de computador matemático -

publicou um trabalho defendendo o enfoque científico da organização e da 

administração com ênfase no planejamento e na divisão do trabalho. 

Entretanto, foi no início do século XX que essas idéias foram sintetizadas em 

teorias mais abrangentes: perto do final do século XIX e no início do século XX, o 

ambiente social, econômico e tecnológico começou a oferecer as condições 

necessárias ao estudo sistemático da administração. 

Frederick Taylor foi, na verdade, o "pai" do conceito da produção em massa e 

da gestão científica. A teoria da gestão cientiífica consistia na análise temporal das 

tarefas individuais de forma a permitir melhorar o desempenho dos trabalhadores, 

identificando os movimentos necessários para que uma tarefa fosse realizada. 

Taylor determinava, assim, o tempo ótimo, mecânico. 
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Apesar de os conceitos de Taylor serem hoje encarados como pouco 

dignificantes do trabalho humano, sua contribuição foi relevante para a identificação 

da natureza do trabalho e da melhor forma de gerir pessoas e recursos (The 

Principies of Scientific Management). 

Henri Fayol foi o primeiro pensador e teórico da gestão. Enquanto outros 

estudaram a mecânica do trabalho humano, ele centrou a atenção no papel da 

gestão e nas qualificações dos gestores. Introduziu no conceito de gestão científica 

do trabalho o tema dos gestores como supervisores do trabalho dos subordinados, 

analisando como uma empresa poderia organizar-se de modo mais eficaz. Foi o pai 

da idéia da organização estruturada por funções, válida até hoje. As seis funções ou 

áreas básicas estruturadas em uma organização, segundo Fayol, eram a de 

Produção, a Comercial, a Financeira, a de Contabilidade, a de Gestão e 

Administrativa e a de Segurança (general and industrial management). 

Henry Ford foi um dos responsáveis pela produção em massa na indústria 

automobilística muito embora fosse encarado como um ateu em termos de gestão, 

não lhe tendo sido creditada importância (My Life and Work). 

Entre 1900 e 1915, com o advento da Gestão Científica, Taylor criou os 

princípios da administração científica do trabalho: 

}o> a responsabilidade pela organização do trabalho deve ser dos gerentes, 

}o> a utilização de métodos científicos para determinar a forma mais eficiente 

de fazer o trabalho, 

}o> a seleção da melhor pessoa para desempenhar um cargo, 

}o> treinamento para fazer o trabalho eficientemente, e 

}o> a fiscalização do desempenho do trabalhador. 

Suas idéias são construídas em torno da tecnologia em si mesma, tornando 

os trabalhadores servidores ou acessórios das máquinas, controlados pela 

organização e pelo ritmo do trabalho. 
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Em 1913, Harrington Emerson enuncia os "12 princípios da eficácia". Três 

anos depois, Henri Fayol identifica 14, que apresenta em sua obra Administration 

Industrielle et Générale.7 Taylor e Fayol complementam-se mas divergem em 

pontos essenciais, como a unidade de comando, da qual Fayol não abre mão. 

Nesse mesmo período, a americana Mary Parker Follet apresenta-se contra o 

pensamento de Fayol. Afirma que o interesse do indivíduo não pode desaparecer 

frente ao interesse do grupo. Defende também a lógica da responsabilidade face à 

obediência, idéias que voltarão a surgir mais tarde, com o modelo de gestão 

participativa, na Teoria Z de Ouchi (1983) e no modelo "gerente-minuto", de 

Blanchard e Jonhson (1984). 

Nas décadas de 1920-1950 ocorre o triunfo da organização. Procura-se mais 

eficácia. A General Motors suplanta a Ford, com modelos adaptados a cada 

segmento. Fala-se de marketing e de relações humanas. O taylorismo e o fordismo 

entretanto ainda imperam. Renault, Citroên e Peugeot cultivam o fordismo na 

Europa. Cadeias de produção sobressaem nas indústrias aeronáutica, ferroviária, de 

construção, elétrica e de alimentos. 

A grande revolução entretanto estava no Marketing. A GM observa o fosso 

entre os gostos diversificados da sociedade - segmentação de mercado - e um 

produto de massa da Ford. Constata-se que é o automóvel o berço das grandes 

inovações da gestão no século, a mãe de todas as indústrias - até chegar à 

informática, com a sua visão do mundo. 

Nasce a sociedade de consumo, favorecida pelos princípios de organização 

há mais de 30 anos.8 

Contrastando com os universalistas - cuja teoria organizacional tem uma 

abordagem dedutiva e foi influenciada por forças sociais, econômicas e tecnológicas 

e de como as pessoas dentro dessas estruturas poderiam ser motivadas através da 

7 FAYOL, Henri. Administração Industrial e Geral. Editora Atlas. sao Paulo, 1965. 
8 DRUCKER, Peter, The Age of Discontinuity, onde profetizou a chegada da sociedade do conhecimento. 
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divisão do trabalho, da autoridade e da responsabilidade, da unicidade de comando, 

da remuneração, do espírito de equipe -, a Escola Estruturalista adotou uma 

abordagem indutiva, analisando diferentes organizações para determinar 

empiricamente os elementos estruturais comuns que poderiam caracterizar a forma 

como elas mesmas funcionam na realidade. 

Com uma abordagem estruturalista, Max Weber descobriu empiricamente os 

aspectos básicos que caracterizavam o tipo ideal de organização, a que denominava 

burocracia: 

);> regras e procedimentos controlando as funções organizacionais, 

~ identificação do alto grau de diferenciação entre as funções 

organizacionais, 

~ organização de níveis hierárquicos em que cada subunidade é 

diretamente subordinada a um cargo de um nível superior, 

~ regras prescritas e normas estabelecidas regulando o comportamento 

organizacional, 

~ posse da organização separada da sua administração, 

~ atos administrativos regulados por escrito. 

Segundo Weber, a organização burocrática era eficiente, constituída por 

especialistas, e lidava com as pessoas de modo impessoal, o que garantia o 

cumprimento das normas e regras em qualquer circunstância. 

Firmados em bases diferentes, os modelos universalistas e estruturalistas 

apresentam conjunções. De importância inquestionável até os dias de hoje, a Teoria 

Clássica deixa de considerar aspectos importantes do comportamento humano e 

das influências ambientais, sendo relativamente restrita à anatomia formal da 

organização. O reconhecimento de que os trabalhadores tinham necessidade sociais 

passou a ser tido como principal motivador do comportamento humano e do 

desempenho no trabalho. 
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2.3 - As Demais Correlações Teóricas 

2.3.1 - Epistemologia Tradicional e Interdisciplinar 

Segundo Guerreiro Ramos,9 a disciplina organizacional contemporânea 

condenou-se a si mesma a permanecer pré-analítica e, para sempre, na periferia 

social. Quando novas instituições emergem em uma sociedade, seus membros 

tendem a interpretá-Ias de acordo com categorias já estabelecidas, recusando-se a 

admitir o caráter de novidade ou ignorando a singularidade do fato. 

As organizações controlam a ação de seus membros desenvolvendo jargões 

que não refletem a realidade, reclamando um reexame da noção de ambiente, pois 

não é o ambiente que afeta a organização e sim a organização que define, cria e 

molda seu ambiente. Alguns autores, como J. K. Galbraith, sustentam ser essa 

característica de todo o sistema social dos EUA. 

Donald Schon,10 ao referir-se à dimensão epistemológica dos sistemas sociais 

diz que qualquer sistema social consiste basicamente em Estrutura - conjunto de 

papéis e de relações entre os membros individualmente -, e em Tecnologia 

conjunto de regras epistemológicas segundo as quais as realidades interna e 

externa são interpretadas e tratadas. Nesse sentido, a teoria deve fundamentar o 

estudo planejado do objeto social, integrando conhecimentos interdisciplinares para 

explicar a formulação de ações ou de decisões. 

Dentro do foco de análise, pode-se depreender por que as organizações 

púbicas e privadas que "tentam" implementar a tecnologia da informação e a 

informatização em larga escala nos seus processos burocráticos encontram-se na 

fase pré-analítica e não agregam valor com os resultados alcançados, acumulando 

insucessos, fracassos e prejuízos. 

9 GUERREIRO, Ramos, Alberto. A Nova Ciência das Organizações: uma Reconceituação da 
Riqueza das Nações. Rio de Janeiro, Editora da FGV, 1981, 28 ediçao. 
10 S CHON, Donald. Beyond the Stable State. 1971. 
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2.3.2 - Burocracia e Tecnocracia 

A crise de identidade na concepção das teorias administrativas concentra-se 

na dicotomia entre política - decisões - e administração - execução das decisões. 

A burocracia surge como o conjunto de aparatos encarregados da 

implementação das decisões - loco da análise -, "ou caixa preta do sistema 

organizacional ou político. A ciência pura da administração ressalta os aspectos 

organizacionais e gerenciais semelhantes a todos os tipos de organização, seja ela 

pública ou privada - foco da análise -, onde se fundamenta a teoria das 

organizações" .11 

Segundo Paulo Motta, a convergência entre o loco e o foco caracterizava a 

interdisciplinaridade das ciências sociais, integrando o conhecimento da economia, 

da ciência política e da psicologia, a retomada dos princípios éticos, valorativos e 

normativos das teorias organizacionais e gerenciais. 

A busca da máxima eficiência burocrática surge, então, na procura da 

adequação dos meios aos fins, e, segundo Weber, tal modelo só seria possível em 

sociedades com poder e autoridades legitimados. Era, portanto, um modelo que já 

nascia tradicional: irracional, conservador, patriarcal e patrimonialista, em que ter 

autoridade é ter poder. 

A burocracia foi uma invenção social que repousa exclusivamente no poder 

de influenciar através de regras, da razão e da lei.12
. No sistema burocrático, os 

papéis sociais foram institucionalizados e reforçados pela tradição legal, pela 

racionalidade e pela predicabilidade a fim de eliminar o caos e as conseqüências 

imprevisíveis, com ênfase na competência técnica e especializada. 

11 MOTTA, Paulo Roberto. Manual do Planejamento Organizacional Integrado - POI- CIPAD
Curso Intensivo de Administração Pública, Brasllia, 1986. 
12 HOLLANDER, Edwin P. & HUNT, Raymond G. Current Perspectives in Social Psichology. 
Bennis G. Warren. Além da Burocracia In Textos da Disciplina Planejamento Organizacional 
Estratégico - POI - CIPAD - Curso Intensivo de Administração Pública, Brasília, 1986. 
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Com o surgimento da tecnocracia,13 em decorrência da inoperância do 

sistema burocrático tradicional e das instituições, ocorreu o expansionismo político 

das sociedades hegemõnicas centradas no mercado e na tecnologia, advindo a 

tecnocracia ou a tecnoburocracia, legitimando o fim da sociedade tradicional e da 

homogeneização do comportamento humano em escala mundial e referenciando a 

mudança de uma organização industrial baseada na produção de bens e de serviços 

para uma organização baseada na informação, na tecnologia e no consumo.14 

2.3.3 - Teoria Neoclássica: Escola das Relações Humanas e Escola 

Comporta mental 

A Teoria Neoclássica da Escola de Relações Humanas de pensamento 

defende a tese de que, se administrar é obter resultados através de pessoas o 

estudo da administração necessita ser enfocado nas condições de trabalho 

propiciadas ao elemento humano, de forma a desenvolver um moral elevado nos 

grupos. Estabeleceu a hipótese de que a natureza do relacionamento social entre os 

integrantes de um grupo subordinado e supervisor era um motivador influente do 

desempenho em termos de produtividade e de qualidade. 

A lógica dos custos e da eficácia se opõe, por isso, a lógica do sentimento. 

Surge com as pesquisas dessa corrente o conceito de organização informal. A 

corrente das Relações Humanas tem a sua fonte ilustrada por Thomas Watson na 

IBM e Robert Wood na Sears Roebuck. 

Por arrestamento, viriam as teorias de Kurt Lewin, Abraham Maslow, Chris 

Argyris, Douglas McGregor e Frederick Herzberg, que influenciariam nomes como 

Ed Schein, Chris Argyris e Warren Bennis, precursores da Escola Comportamental 

ou Estruturalista Comportamental. 15 

13 CHIAVENATO, IIdeberto. Teoria Geral da Administração. São Paulo. Editora McGraw-Hill do 
Brasil, 1979.v1 e 11. 
14 MOTTA, Paulo Roberto. Transformação Organizacional: a teora e a prática de inovar. Rio de 
Janeiro: Qualitymark. Ed., 1998. 
15 BOWDITCH, James L. & BUONO, Anthony F. Elementos de Comportamento Organizacional. 
Biblioteca Pioneira de Administração e Negócios. São Paulo. Editora Pioneira, 1992. 
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A Escola Comportamental apresenta como base de pesquisa o próprio 

indivíduo e a natureza do próprio trabalho, ao contrário do que estudava a Escola 

das Relações Humanas, que enfocava as pessoas dentro do grupo de trabalho. 

Argumentava a alienação dos trabalhadores na medida em que seus cargos 

os impediam de usar plenamente suas habilidades e capacidades. As suposições 

básicas subjacentes ao comportamento humano percebiam orientações ao 

crescimento pessoal, à realização e ao desenvolvimento interior, além das 

necessidades de aceitação, status e reconhecimento apregoadas pela Escola de 

Relações Humanas. 

Ao psicólogo social Douglas MacGregor deve-se uma das maiores 

contribuições para o estudo dos fatores de motivação, a Teoria X, segundo a qual 

os trabalhadores são por natureza preguiçosos, necessitando de supervisão e de 

motivação. O trabalho é um mal necessário, e a Teoria Y defende que as pessoas 

querem e necessitam trabalhar. Quando morreu, em 1964, MacGregor trabalhava na 

formulação da Teoria l, que visava a fazer o encontro entre as aspirações 

individuais e as da empresa. 

Simultaneamente, Abraham Maslow trabalhava na Pirâmide da Hierarquia 

das Necessidades Fisiológicas - na base da pirâmide, as necessidades de abrigo, 

de alimentação, de calor, e no cume, as necessidades de auto-realização. Assim 

que uma necessidade é satisfeita, ela deixa imediatamente de ser um motivador, e 

busca-se a seguinte. 

O psicólogo clínico Frederick Herzberg identificou depois os fatores higiênicos 

ou de manutenção - necessidades econômicas básicas -, em oposição aos fatores 

motivacionais, dirigidos a aspirações mais profundas, porquanto bons fatores 

higiênicos são necessários, mas não suficientes, para motivar as pessoas. 

Warren Bennis, um dos protegidos de MacGregor, cobre uma vasta gama de 

áreas. Aquela que definiu a diferença entre líderes e gestores se tornou a eminência 
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parda da liderança contemporânea, aconselhando quatro presidentes dos Estados 

Unidos. 

A perspectiva comportamental continua sendo uma das bases para a 

formação da gerência e da supervisão dos dias de hoje, e pode ser encarada como 

uma ponte unindo a teoria neoclássica e vários estudos contemporâneos da 

organização. 

2.3.4 - Teoria de Sistemas e da Contingência 

A Teoria Geral de Sistemas foi concebida como meio de interligar diferentes 

disciplinas científicas. Contempla um certo número de assuntos-chave. 

Primeiramente, dá ênfase ao ambiente dentro do qual a organização existe, e que foi 

relegado pelos teóricos da administração clássica. 

A atividade ambiental é definida pelas interações organizacionais diretas com 

clientes, concorrentes, fornecedores, sindicatos e governo, bem como com o 

ambiente geral, caracterizando que a estratégia organizacional deve ser decorrente 

da percepção e da sensibilidade do que ocorre com o mundo que cerca as 

organizações. 

o segundo enfoque é o que define uma organização em termos de 

subsistemas inter-relacionados - conjuntos dentro de conjuntos - ou moléculas, 

células e órgãos que podem ser vistos como subsistemas de um organismo vivo. 

A visão sociotécnica da organização é freqüentemente ampliada para levar 

em conta as relações entre os requisitos técnicos sociais, administrativos, 

estratégicos e ambientais, ajudando a encontrar formas de administrar as relações 

entre subsistemas críticos e o ambiente. 

o princípio da Variedade de Requisito torna-se importante no planejamento 

de sistemas de controle ou na administração dos limites internos e externos. O 
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princípio da Diferenciação e o princípio da Integração tornam-se igualmente 

importantes no processo de organização de diferentes tipos de tarefas. 

Outras pesquisas giram em torno de duas idéias principais. Primeira, 

diferentes tipos de organizações são necessários para lidar com diferentes 

condições de mercado e tecnologia. Segunda, organizações que operam em 

ambientes incertos e turbulentos necessitam atingir um grau mais alto de 

diferenciação interna entre departamentos. 

Um trabalho de Henry Mintzberg identifica as seguintes configurações ou 

tipos de organizações: 

~ A da máquina burocrática de forma departamentalizada, que tendem a ser 

ineficazes e lentas quanto à instabilidade das tarefas e do ambiente; 

~ A burocracia profissional, que modifica os princípios do controle 

centralizado para permitir mais autonomia ao pessoal, sendo indicada 

para ambientes relativamente estáveis e complexos - universidades e 

hospitais que exigem pessoas com habilidades e capacidades-chave, 

com grande autonomia e liberdade de escolha para serem eficazes; 

~ As de estrutura simples, que funcionam melhor em ambientes instáveis. 

São informais e flexíveis, embora centralizadas na figura do presidente ou 

fundador, sendo ideais para a obtenção de mudanças e manobras rápidas 

- empresas jovens, inovadoras e empreendedoras; 

~ As adhocracias - organizações temporárias -, que funcionam melhor em 

ambientes instáveis e turbulentos. Aproximam-se da forma orgânica e são 

orientadas por projeto - empresas de consultorias, agências de 

propaganda, indústria cinematográfica. Esse tipo de organização também 

pode emergir como uma unidade diferenciada de grande organização -

grupos de tarefas adhoc. 

As adhocracias utilizam-se da organização matricial ou de organização por 

projetos, aplicada tanto em situações altamente formalizadas quanto em estruturas 
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burocráticas mais orgânicas, combinando a estrutura organizacional por funções ou 

departamentalizada com a estrutura de equipes especialistas funcionais de projeto, 

dando prioridade a áreas de negócio, programas ou produtos específicos, fundindo 

aptidões e habilidades. 

Aumenta a adaptabilidade das organizações para lidar com seus ambientes, 

incentivando a coordenação entre especialidades funcionais, otimizando a utilização 

dos recursos humanos, incentivando a participação dos níveis médios e inferiores. 

Aspectos relativos à duplicidade de responsabilidades e de lealdade à estrutura 

podem, entretanto, desgastar a eficácia das equipes.16 

2.3.5 - Teoria Crítica 17, Sociedade da Informação e Pós-Modernismo 

A Escola de Frankfurt - Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, Tiedan, 

entre outros precursores - apresenta sensíveis diferenças nas suas manifestações 

epistemológicas, estratégias políticas e enfoques. 

o iluminismo foi concebido como um processo emancipatório do homem e 

reforçado por Kant, que via na razão o instrumento da liberação para alcançar a 

autonomia. Segundo a dialética do esclarecimento, a razão que se manifesta na 

ciência é uma razão instrumental, repressiva. 

Horkheimer analisa o profundo conflito entre a dialética e o positivismo 

contrapondo a teoria tradicional à teoria crítica e denunciando seu caráter sistêmico 

e conservador. Segundo ele, o objeto das duas teorias não pode coincidir. 

16 CLEGG, Stewart R HAROY. Cynthia & NORO, Walter R Handbook de Estudos 
Organizacionais: Modelos de Análise e Novas Questões em Estudos Organizacionais. São 
Paulo. Editora Atlas, 1999. 
17 ALVESSON, Mats & OEETZ, Stanley. Teoria Critica e Abordagens Pós-Modernas para Estudos 
Organizacionais. In Handbook de Estudos Organizacionais - Modelos de Análise e Novas 
Questões em Estudos Organizacionais, Clegg, Stewart R, Hardy, Cynthia & Nord, Walter R, 
Editora Atlas, pp. 227-260. 
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A teoria crítica sugere uma relação orgânica entre sujeito e objeto, em que o 

sujeito do conhecimento é um sujeito histórico que se encontra inserido em um 

processo igualmente histórico que o condiciona e molda. A utilização da razão 

instrumental pelo positivismo moderno gera a constestação, podendo levar à 

autodestruição. (Popper e Adorno) 

Habermas revela afinidade eletiva com a teoria crítica, questionando a 

validade da proposta positivista de postular a objetividade e a verdade do 

conhecimento apenas em função do método ou do procedimento lógico-formal. 

Defende que a concepção mais abrangente de razão pode ser encontrada no 

conceito de razão comunicativa ou dialógica e defende também a elaboração de 

uma nova teoria da sociedade como alternativa. 

Nessa Escola, a questão do Estado é assim abordada: 

~ Estado faz parte de uma discussão mais ampla que procura conceituar as 

mudanças estruturais que ocorrem na base econômica da sociedade 

capitalista, desde Marx; 

~ Estado é a íntima relação entre a razão instrumental - científica e técnica 

- e a racionalidade econômica do capitalismo moderno e a denominação 

burocrática; 

~ Estado como autônomo busca refletir os problemas do seu funcionamento 

e sua legitimação nas condições atuais do capitalismo tardio; 

~ Estado se torna articulador imprescindlvel para regulamentar a economia 

moderna, usando todos os recursos possíveis e caindo em contradições 

inevitáveis cada vez mais difíceis de serem superadas. 

o Pós-Modernismo é, muitas vezes, mais difícil de ser delimitado. O termo 

tem sido usado nas ciências sociais para descrever um clima social, um período 

histórico caracterizado por mudanças sociais e organizacionais, além de um 

conjunto de abordagens filosóficas para o estudo da organização - Foucault, 

Derrida, Deleuse, Featherstone, Kellner, Parker. 
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Em última instância, o Pós-Modernismo faz parte de uma tradição crítica mais 

ampla que desafia o status quo que dá suporte a vozes silenciadas ou 

marginalizadas. 

2.4 - Síntese 

As diferentes teorias de gerenciamento organizacional, clássicas ou mais 

contemporâneas, nos possibilitam constantes mudanças de paradigmas. 

Entretanto, mudança de paradigma não significa somente uma nova maneira 

conceitual de compreender o mundo e a sociedade. Não significa, também, a 

maneira de antagonizar com as propaladas mazelas do mecanicismo e da 

racionalidade estrutural ou funcionalista. Significa, na realidade, também, a forma 

dominante do modo de se compreender, de se perceber, pensar, acreditar, avaliar, 

comentar e agir com uma visão particular. 

Na sociedade industrial e tecnicista em que vivemos - com visão exclusiva de 

mercado -, a competitividade, a eficácia tecnológica e o anúncio de novos 

conhecimentos técnicos são amplamente cultivados. 

Os valores da racionalidade substantiva apregoados pelo utilitarismo - Teoria 

da Utilidade -, como a cooperatividade, a partilha de bens e de informações são 

habitualmente desprezados apesar dos novos paradigmas. 

Salvo erro de percepção, no Brasil os paradigmas estão voltados apenas para 

a tecnologia da informação e para a tecnologia da administração. Observe-se a 

grande concentração de trabalhos acadêmicos e de orientações modernistas nas 

atividades de consultoria e assessoria organizacionais. 

Esse foco de análise pode gerar a institucionalização de entropia constante 

nas organizações, através da Utopia Tecnocrática, da Anarquia, do Feudalismo, da 
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Monarquia e, eventualmente, do Federalismo organizacionais.18 Esta última forma 

política de gerenciamento é a que engloba maior racionalidade substantiva entre as 

demais. 

18 MCGEE, James & PRUSAK, Laurence. Gerenciamento Estratégico da Informação. Utopia 
tecnocrãtica: estimula a modelagem e a classificaçao da informaçao, valoriza os mais recentes tipos 
de tecnologias e tenta lidar com todas as informações das organizaçOes; anarquia: quando as 
organizaçOes não possuem um modelo dominante e quando cada um cuida de si. Tomou-se posslvel 
com a utilização crescente do microcomputador e a existência de diversos bancos de dados; 
feudalismo: modelo polltico mais praticado na medida em que a aquisiçao, o armazenamento, a 
distribuição e a análise da informaçao são controlados por cada nicho organizacional, florescendo em 
ambientes onde há estruturação por divisões de negócios e que possuem uma grande autonomia de 
produtos e clientes; monarquia: o poder sobre o gerenciamento da informaçao é centralizado e a 
autonomia descentralizada das pollticas é reduzida; federalismo: uso da negociaçao como agentes 
através dos quais partes potencialmente concorrentes ou partes não-cooperativas são reunidas. 
Reconhece a importância das pollticas de informaçao como atividade legItima, através da qual 
pessoas com diferentes interesses conseguem elaborar uma definiçao coletiva de objetivos e dos 
meios para alcançá-los. 
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CAPíTULO 111 - O PROJETO LICENCIAMENTO ANUAL E TROCA DE PLACAS 

DE VEíCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES COM AFERiÇÃO DE GASES 

POLUENTES DA DIRETORIA DE REGISTRO DE VEíCULOS - DRV DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO DE JANEIRO -

DETRAN/RJ 

1 - Premissas 

Para fazer face à situação descrita anteriormente no Capítulo I -

Contextualização do Problema -, foi desencadeado, no início de 1966, pelo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, o Projeto de Licenciamento Anual e Troca de Placas 

de Veículos Automotores Terrestres com Aferição de Gases Poluentes, para que, 

através da racionalização e de modernização tecnológica e operacional dos 

processos de trabalho, se alcançasse, novamente, a institucionalização da gestão 

da autarquia. 

As premissas do projeto foram: 

~ cumprir a legislação que tratava da regulamentação do Licenciamento e 

da Troca de Placas de Veículos Automotores Terrestres, tornando 

obrigatória a Vistoria Anual de Veículos para efeito de licenciamento e 

para mudança das placas amarelas de duas alfas para placas cinzas com 

três alfas; 

~ implementar, com caráter educativo naquela ocasião, o processo de 

Aferição de Gases Poluentes para os veículos a serem vistoriados; 

~ iniciar o processo de depuração, compatibilização e consistência das 

Bases de Dados estadual e nacional; 
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}> descentralizar a prestação dos serviços, possibilitando aos usuários o 

agendamento de local, data, horário e tipo de serviço através de uma 

Central de Teleatendimento própria do Detran; 

}> implementar essas ações, inicialmente, nos municípios que compões a 

região metropolitana do Rio de Janeiro e posteriormente para os demais 

municípios do interior do estado, projetando para a primeira fase vistoria 

de aproximadamente 1.800.000 veículos e de 700.000 veículos no 

interior, em uma segunda fase; 

}> implementar, complementarmente, via Central de Teleatendimento 

instalada, o agendamento de Exames Médicos para obtenção da Primeira 

Via da Carteira Nacional de Habilitação ou para sua Renovação; 

» implementar, adicionalmente, via Central de Teleatendimento, Serviço de 

Atendimento ao Usuário para registro de denúncias sobre irregularidades 

nos serviços prestados pela Autarquia. 

Em consonância com as premissas estabelecidas para o projeto, os objetivos 

estratégicos foram definidos e amplamente disseminados pelo corpo funcional e de 

prestadores de serviço terceirizados, antes e durante sua implementação, e estão 

consubstanciados no que se segue: 

» estabelecimento e implementação de medidas para o cumprimento 

integral da legislação e das diretrizes do Contran e do Denatran; 

» regulamentação do Licenciamento Anual de Veículos Automotores 

Terrestres; 

}> implementação da vistoria obrigatória de veiculos para efeito de 

licenciamento anual; 

» eliminação da placa amarela de duas alfas e substituição pelas placas 

com três alfas na cor cinza; 

» implementação do processo de Aferição da Emissão de Gases Poluentes 

para os veículos a serem vistoriados no licenciamento anual; 
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~ depuração, compatibilização, correção, atualização e consistência das 

informações sobre a frota de veículos e proprietários, associado à 

compatibilização das Bases de Dados estadual e nacional; 

~ recuperação e regularização de veículos roubados, furtados ou com 

qualquer tipo de irregularidade; 

~ descentralização e racionalização da execução de processos internos, 

permitindo aos usuários obter maior eficiência, segurança e rapidez nos 

serviços prestados, sem interveniência de terceiros; 

~ eliminação ou redução de filas, tempos de espera e intermediações; 

~ projeto e instalação de Central de Teleatendimento própria do Detran/RJ 

para o agendamento dos serviços de Registro de Veículos, Habilitação e 

Atendimento ao Usuário; 

);> projeto e instalação de cerca de 300 Linhas de Atendimento em cerca de 

40 Postos de Serviço no município do Rio de Janeiro, região 

metropolitana do Rio de Janeiro e interior do estado; 

);> projeto e instalação de Postos Volantes dotados de equipamentos de 

aferição de gases poluentes e microcomputadores para atendimentos a 

frotas de veículos oficiais, empresas de transporte urbano e atendimentos 

diversos; 

~ implementação de agendamento prévio dos serviços; 

);> implementação de Postos de Serviço descentralizados em todo o estado 

do Rio de Janeiro - inicialmente nos municípios que compões a região 

metropolitana do Rio de Janeiro e posteriormente nos demais municípios 

do interior do estado; 

);> execução de vistoria em toda a frota de veículos do estado em três anos -

1.800.000 veículos na primeira fase -, Rio e região metropolitana e de 

700.000 veículos em uma segunda fase - interior do estado; 

);> implementação de serviço de registro de denúncias sobre irregularidades 

nos serviços prestados pela Autarquia; 

);> implementação de agendamento para a realização de Exames Médicos 

para a obtenção da Primeira Via da Carteira Nacional Habilitação ou da 

sua Renovação; 

);> aumento da arrecadação de IPV A, mora e multas em atraso; 

40 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV - EBAP 
CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA - MESTRADO EXECUTIVO - DISSERTAÇÃO FINAL 

> aumento da arrecadação da receita própria de Taxas de Serviços do 

Detran/RJ; 

> incremento da arrecadação das multas de trânsito através da 

disponibilização das bases de dados atualizadas e convênios firmados 

com o DER, municípios e Polícia Rodoviária Federal; 

> facilitação do processo de integração entre os diferentes órgãos federais, 

estaduais e municipais com maior eficácia do controle sobre a frota circulante; 

> moralização das relações do DetranlRJ com o meio ambiente interno e 

externo e a conseqüente melhoria da imagem institucional; 

> recontextualização dos grupos de interesse - sindicatos, despachantes, 

setores das polícias civil e militar - no novo modelo; 

> geração de superávit operacional para investimento em segurança 

pública; 

> facilitação e obtenção de maior efetividade nas ações de segurança 

pública; 

> disponibilização de dados sobre o comportamento da frota decorrente da 

aplicação de Pesquisas de 0/0 - Origem e Destino -, possibilitando 

melhor planejamento do trânsito na região metropolitana do Rio de 

Janeiro; 

> modernização da tecnologia de administração e da informação; 

> implementação e institucionalização de um novo modelo de gestão 

organizacional e gerencial; 

> recomposição dos quadros de talentos humanos; 

> implementação de sistema de gestão do conhecimento e de instrumentos 

formais de gestão; e 

> reformulação e modernização das instalações e do ambiente de trabalho. 

2 - O Projeto 

2.1 - A Cadeia Logística 

A cadeia logística é apresentada a seguir: 
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2.2 - Projeto e Esquema de Funcionamento do Processo de Produção 

Para descentralização dos serviços prestados aos usuários, foi prevista a 

implementação de Postos de Serviço cujos pontos de instalação obedeciam à 

análise dos seguintes critérios para escolha da região, município, distrito ou bairro e 

local, entre outros: 

~ quantidade de veículos a ser atendida por região, município, distrito ou 

bairro; 

~ vias de acesso ao local potencial; 

~ distância a ser percorrida pelos usuários; 

~ características do terreno; 

~ topografia do terreno; 

~ dimensões da área; 

~ infra-estrutura de luz, água, saneamento e comunicações; 

~ propriedade pública; 

~ forma de cessão; 

~ construção ou instalação sob a responsabilidade da autoridade pública 

local; 

~ existência e proximidade com estabelecimentos de ensino superior. 

Escolhidas as localizações e definidas as características que cercavam cada 

área escolhida, os Postos de Serviço foram instalados em construções de alvenaria 

ou utilizando-se contêineres marítimos. Estes últimos, a título de exemplo, 

obedeceram às seguintes características e especificações: 
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Os Postos de Serviço em alvenaria, também a título de exemplo, obedeceram 

ao seguinte modelo: 

Célula de Atendimento em Posto 
de Alvenaria 

o esquema de funcionamento do processo de produção de um Posto de 

Serviço foi projetado de modo a contemplar: 

~ Células de Produção - Unidade de Produção de Serviços composta de 

duas Linhas de Atendimento, 

~ Linhas de Atendimento - Unidade de Produção de Serviços composta de 

Pistas Individualizadas com Módulos de Serviço, 

~ Módulos de Serviço - Subunidades de Produção de cada Linha de 

Atendimento relativas a: 
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seguir: 

• Módulo de Orientação ao Tráfego, encarregado da recepção e do 

primeiro atendimento ao usuário. 

• Módulo de Vistoria Veicular, responsável pela execução da 

vistoria detalhada do veículo de acordo com as normas emitidas. 

• Módulo de Aferição de Gases Poluentes, encarregado da aferição 

dos gases poluentes emitidos pelos veículos. 

• Módulo de Emissão de Documentos, responsável pela emissão 

dos documentos de propriedade e de certificação dos veículos. 

• Módulo de Emplacamento, encarregado da troca de placa ou do 

emplacamento dos veículos. 

• Módulo Gerencial de Produção - Unidade de Coordenação da 

Produção composta de organização responsável pelo controle de 

Células ou de Linhas de Atendimento e dos recursos envolvidos pela 

função produção. 

Módulo de Administração da Produção - Unidade de Coordenação 

responsável pela supervisão e controle de todas as atividades, 

decisões e responsabilidades exercidas nos Módulos Gerenciais de 

Produção. 

O esquema gráfico de funcionamento de um Posto está demonstrado a 
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CÉLULA DE ATENDIM.CE:N~TO~ ______ ---=~íi 
REGULAR _ 

LINHA DE 
ATENDIMENTO 

.' 

." 

.------ LINHA DE ATENDIMENTO 

2.3 - Dimensões da Função Produção no Projeto 

A função produção no projeto pode ser classificada nas seguintes dimensões 

ou tipos de operações de produção: 

2.3.1 - Volumes 

A dimensão volumes no projeto foi caracterizada pelo modelo de produção 

definido com alta especialização dos cargos e funções alocadas, sistematização 

rfgida no cumprimento dos procedimentos em cada módulo de serviço e freqüência 

de receptividade das tarefas nas linhas de atendimento. 

Para tanto, foram definidos cargos com os diferentes perfis dos recursos 

humanos universitários especializados necessários ao projeto, quais sejam: 

49 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV - EBAP 
CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA - MESTRADO EXECUTIVO - DISSERTAÇÃO FINAL 

~ Supervisor Técnico de Controle 

~ Técnico de Controle 

» Orientador de Tráfego 

» Vistoriador 

» Aferidor de Documentos - CRV 

» Operador de Rede 

» Escrivão Adhoc 

» Pesquisador 

Os cerca de 2.500 universitários selecionados inicialmente passaram, então, 

pelo Processo de Seleção, que incluiu: 

» Treinamento Teórico em sala de aula apoiado por apostilas de cada uma 

das áreas. 

» Treinamento Prático no campo, simultaneamente, baseado em simulação 

de um Posto de Serviço no Pátio da Rua Francisco Bicalho. Foram 

treinados ao mesmo tempo Orientadores de Tráfego, Pesquisadores, 

Operadores de Rede, Aferidores de CRV - com simulação da emissão de 

documentos -, Vistoriadores e Emplacadores, supervisionados por cerca 

de 26 Técnicos de Controle. 

» Prova Eliminatória 

» Consolidação do Aprendizado. 

A distribuição desses recursos humanos no esquema de funcionamento 

definido para atendimento aos usuários nos Postos de Serviço-piloto implementados 

na primeira fase pode ser demonstrada a seguir: 
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ESQUEMA BÁSICO DE ALOCAÇÃO DE PESSOAL EM UM POSTO DE SERViÇO 

11 • 
MÓDULO 

DE 
EMPLACAMENTO 

11 

I 
PISTA 

I 
DE 

I 
MÓDULO 

DE EMISSÃO DE 
DOCUMENTOS 

PARA OS 
DIFERENTES 

SERViÇOS 

a 

• 

ESCAPE 

MÓDULO 
DE 

VISTORIA 

AFERIDOR 
(FOTOS) 

"', .' 

. t ENTRADA 

SAíDA 

• 

~ ________ S_A ..... iD~A-r-___ EMPLACADORES 

l/ 
11 11 • 

PISTA 
.: .• 
' ' 11 

DE 
AFERIDORES 
(DOCUMENTOS) 

.......... 

ESCAPE 

VISTORIADORES 
( , 

•• I 

, / 
,,/ 

TÉCNICO OU 
_ _ -..l..----'::....----,,..--;....~_____ AUXILIAR 

....... '" . • TÉCNICO DE 
CONTROLE 

__ -~H----r-- ORIENTADOR DE 
TRÁFEGO 

LINHAS DE ATENDIMENTO 

CÉLULA 

• UM PESQUISADOR PARA 4 LINHAS ENTRADA 
• UM ESCRIVÃO ADHOC PARA 4 LINHAS 
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Foi considerado que a capacidade agregada produtiva de uma operação ou 

módulo deveria ser o nível máximo de atividade de valor agregado que poderia ser 

conseguido em condições normais de operação, durante período de tempo determinado. 

o planejamento da amplitude de controle da capacidade produtiva objetivou 

definir e conciliar a capacidade agregada de produção com a demanda agregada de 

produção. 

A capacidade agregada de operação de um Posto de Serviço pode ser 

definida como o máximo nível de atividade de valor agregado, em período de tempo 

determinado, que o processo poderia realizar sob condições normais de operação 

com determinada quantidade de recursos. 

Os cálculos da distribuição dos recursos especialistas obedeceu aos 

seguintes critérios: 

~ Quantidade prevista de veículos a serem vistoriados na primeira 

fase, excluindo-se o interior do estado: 

o Rio de Janeiro = 1.300.000 
o Grande Rio = 600.000 

~ Produtividade Média Esperada por Linha de Vistoria por Mês 

o Mês = 25 dias úteis 
o Dia Útil = 10 h de trabalho 
o PMD / DIA = 50 autos/dia 
o PMD / M~S = 1.250 autos/mês 
o PMD / 9 MESES = 11.250 autos => 1 
o PMD Base de Cálculo = 11.000 autos /9 meses /linha de vistoria 

~ Número de Linhas Necessárias: 

o a) Rio de Janeiro = 1.300.000 veículos 
.: 1.300.000 + 11.000 ± 118,20 linhas => 120 linhas 

Linhas existentes = 86 linhas em 09 postos 
Déficit = 34 linhas 
Para EFEITO de CÁLCULO = 40 linhas 

o b) GRANDE RIO = 600.000 veículos 
.: 600.000 + 11.000 = 54,54 ± 55 linhas 
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~ Para EFEITO de CÁLCULO = 66 linhas 

o c) Total Geral Rio e Grande Rio - L 192 linhas 

~ Composição da Linha de Vistoria: 

o a) RIO DE JANEIRO 

TOTAL DE LINHAS = 126 linhas 

02 VISTORIADORES 0J/E) 
01 AFERIDOR DE GASES POLUENTES 0J/E) 

01 AFERIDOR DE CRV (OPC) 

0,5 OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE AFERiÇÃO DE GASES 
POLUENTES 0J/E) 
0,5 FOTÓGRAFO (AFERIDOR DE IMAGENS) (OPC) 

0,5 TÉCNICO DE CONTROLE 

0,5 PESQUISADOR 

0,25 ORIENTADOR DE TRÁFEGO 

6,25 ESTAGIÁRIOS 1 LINHA 1 TURNO 

L 12.250 IDIA 

o b) GRANDE RIO 

TOTAL DE LINHAS = 66 linhas 

VISTORIADORES 1 EMPLACADORES 

3,5 por linha 1 turno 

7 por linha 1 2 turnos 

7 x 66 linhas - 62 

AFERIDORES 

1,5 por linha 1 turno 

3 por linha 1 2 turnos 

3 x 66 = 198 

PESQUISADORES 1 ORIENTADORES 

0,75 por linha 1 turno 
1,5 por linha 12 turnos 

1,5 x 66 = 99,0 ± 100 

53 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV - EBAP 
CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA - MESTRADO EXECUTIVO - DISSERTAÇÃO FINAL 

~ 

AUXILIARES TÉCNICOS DE CONTROLE 
0,5 por linha I turno 
1 por linha 2 turnos 
1 x 66 = 66 

ESCRIVÃES ADHOC 
1 para cada 3 linhas ~ 22 por turno ~ 44 por 2 turnos 

TOTAIS: 

D V/E = 462 
D AF= 198 
D P/O = 100 
D TC = 66 
D EAH = 44 

D TOTAL: = 870 

Como resultado da aplicação desse critério, a distribuição dos recursos 

humanos pelos Postos de Serviço-piloto pode ser demonstrada nos quadros que se 

seguem, que detalham a alocação dos diferentes tipos de recursos por categoria, 

turno de trabalho e posto de serviço: 
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RECURSOS HUMANOS A SEREM ALOCADOS AO PROJETO NA PRIMEIRA FASE 
QUADRO DE DISTRIBUiÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS POR POSTO DE SERViÇO - RIO DE JANEIRO 

~~----
Af.rkJor Op.de 

Op. 
Eserlvllo 

~ 
Tol.' 

'''···i~'' r.de ~a d. 101of. lisa ch.,. Ch.'. por 
enpllcador env ,ed. Ad. Hoc aqu. or Tr.tf. Contro'-

LOClls Jr controle (turno) posto 

~ I ... I':;'" , lo; 
,'p~~ 

1 Borrl di Y1JUOI , 1· 25 15 1 1 3 365 1 59 11,_ 121 

10 Plst •• 2" 25 15 , , 3 3 5 5 1 59 

2 Bon'll ruo 'TlJucln 
,. 

25 '5 
, , 3 3 5 5 , 59 ! l -' 121 

'0 Pistas 2" 25 15 , , 3 3 5 5 , 59 

3 Prolo do RamelliJo 1· 15 9 1 , 2 2 3 3 , 37 1 , , 77 

6 Pistas 2" 15 9 1 1 2 2 3 3 1 37 

4 Soeaduna Cobnl' 15 9 1 ., 2 2 3 3 1 37 1 1 1 7T 

6 Pistas 2" 15 9 1 1 2 2 3 3 , 37 

5 Engenho da dantm 1· 30 16 1 , 4 ~ 6 6 1 71 1 1 1 145 

12 Pis las 2" 30 10 1 1 4 4 6 6 1 71 

6 l1li0 do Gollllrnador 1· 15 9 1 1 2 2 3 3 1 31 1 1 1 77 

6 Pls'.s 2" 15 9 , , 2 2 3 3 1 37 

1 0Bt - Parada de Lucas 
,. 

~O_ 6 , 1 2 2 2 2 1 27 " 1 1 51 

4 Pistas 2" 10 6 1 1 2 7. 2 2 1 27 

8 ONfR.lrlj6 ,. 
·10 24 , , 5 5 O 6 1 93 " . 

, 1 189 

16 Plst •• 2" 40 24 , 1 5 5, O O 1 --~ 
9 CEASA · lraj/l 

,. 
35 21 , , 4 4 7 7 1 61 -'. 1 1 165 

14Plst.s 2" 35 21 I. .! -1.. ~ 7 7 I. 61 

10 CER· Compo Grande 
,. 

15 9 _I. . '~ 3.. ~- ~. .3. 1 37 'I 1 1 77 

6 PI.ta. 2" 15 9 , 1 2 2 3 3 1 37 

11 Polia 11 1· 25 15 1 1 3 3 5 5 1 59 1 1 1 121 

la PIst •• :/.. 25 '15 1 1 3 3 6 5 1 59 

12 Posto 12 
,. 

25 15 1 _, 3 3 5 5 1 59 1 1 1 121 

la Pistas 2· 25 J~ 'I 1 3 3 !;,. 5 1 59 

13 Posto 13 
,. 

20 12 , , 2 2 4 4 , 47 1 1 1 91 

8 PI.",. 2· 20 12 1 1 2 2 4 " 1 47 

14 Posto 14 1· 20 12 , 1 2 2 4 4 1 47 , 1 , 91 

O Pistas 2" 20 12 1 1 2 2 4 4 1 47 

~ TOTAIS 630 378 28 28 78 76 126 126 28 1500 14 14 14 154~ 

QUADRO DE DlSTRlBUlÇAO DOS RECURSOS HUMANOS POR POSTO DE SERVIÇO· REGIÃO METROPOlITANA 

1"olel 
por 

pOlto 

121 

la Pis tos 

510 Gonçolo 121 

la Plst •• 

MI"". 97 

8 PI.ta. 

CIIxl •• 146 

12 Pistas 

Marttl 121 

la Plst •• 

NoVllg ... qu 121 

l a Pista. 

ltaguat 77 
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2.4 - A dimensão Atendimento da Central de Teleatendimento 

Para o dimensionamento das necessidades de Operadores de PA -

Posições de Atendimento, a operação da Central de Teleatendimento do Detran/RJ 

levou em conta os seguintes parâmetros: 

~ quantidade da frota existente ou presumivelmente existente 

~ demanda por serviços - dimensão variedade 

~ tempo médio previsto para cada ligação 

~ cronograma para atendimento ao usuário para licenciamento anual 

o cronograma para atendimento ao usuário obedeceu ao seguinte 

planejamento inicial, de modo a possibilitar a marcação do processo de vistoria 

obrigatória para o licenciamento anual: 

1 01 a 15 jul 16a31jul 

2 16 a 31 jul 01 a 15 ago 

3 01 a 15 ago 16 a 31 ago 

4 16 a 31 ago 01 a 15 set 

5 01 a 15 set 16 a 30 set 

6 16 a 30 set 01 a 15 out 

7 01 a 15 out 16 a 31 out' 

8 16 a 31 out 01 a 15 nov 

9 01 a 15 nov 16 a 30 nov 

O 16 a 30 nov 01 a 15 dez 

Pendências para todos os 
01 a 15 dez 16 a 21 dez 

finais de placa 

Com base nesses dados, a necessidade de recursos humanos para a 

Central, bem como o seu dimensionamento, obedeceram aos seguintes parâmetros: 
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COMPARATIVO 
Posição de Atendimento X Tempo Médio de Atendimento = Quantidade de Ligações 

~_.-~.;~:~~~ -'~:' ~: . __ ._~~~ -~ .:~.~~::=~~~._:;:~;i~-I;:~~~~~; __ ~:·~; -~,2:.:~~~~~ 
40 220.800 132.480 94.629 

60 331.200 198.720 141.943 

80 441 .600 264.960 '189.257 

100 552.000 331 .200 236.571 

N" PA Número de Posição de Atendimento 
Qtde. LigfTMA - Quantidade de Ligações sobre Tempo Médio de Atendimento 

As capacidades de atendimento de ligações em relação ao tempo médio de 

duração de atendimento e à quantidade de posições de atendimento obedeceram 

aos seguintes critérios, representados graficamente: 

40 PA 60 PA 00 PA 100 PA 

De acordo com o fluxo observado de agendamento e o dimensionamento de 

ausências no posto de serviço para cada final de placa - tal como previsto no 

cronograma demonstrado anteriormente -, houve flexibilização dos períodos de 

atendimento previstos, determinando, ou não, o atendimento de dois ou três finais 

de placa em um mesmo período, particularmente nos meses finais do ano. 

o agendamento era feito para, no mínimo, cinco dias após a data da ligação 

do Usuário (D+5), tempo suficiente para envio, por correio, de carta de confirmação 
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do local, data e hora agendados, do serviço requerido e da informação ao usuário da 

documentação necessária. 

2.5 - Variedade 

A dimensão variedade se aplicou igualmente ao projeto do Detran/RJ, 

caracterizando-se pela flexibilidade na prestação de um grande elenco de serviços 

que exigem, na sua maioria, vistoria prévia e aferição de gases poluentes. 

Foram oferecidos aos usuários diversas alternativas de locais para execução 

dos serviços descentralizadamente, de acordo com vasta programação de datas e 

eventos, divulgada através de campanha publicitária constante à época. 

A variedade de alternativas, a previsibilidade - programação - a 

regularidade, a flexibilidade, a padronização rotineira e a descentralização foram as 

características do elenco de operações e serviços prestados à população, conforme 

descritos a seguir: 

~ LICENCIAMENTO ANUAL, de acordo com a legislação pertinente. 

~ TROCA DE PLACA de veículos automotores com dois alfas para a de três 

alfas, com atualização dos dados cadastrais do veículo nas bases 

estadual e federal. 

~ TRANSFER~NCIA DE PROPRIEDADE: Emissão de nova documentação 

do veículo, motivada pela transferência da sua propriedade, do vendedor 

para o comprador. 

~ EMISsAo DE SEGUNDA VIA DE CRV e/ou CRLV: Emissão de segunda 

via da documentação do veículo motivada por roubo, furto, extravio, dano 

ou rasura da documentação original. 

~ REMARCAÇAo DE CHASSI, PRIMEIRA VISTORIA: Vistoria para 

obtenção de autorização do Detran para remarcação de chassi, motivada 

por acidente que tenha causado danos à peça original ou por adulteração 

em função de roubolfurto do veículo. 
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~ REMARCAÇÃO DE CHASSI, SEGUNDA VISTORIA: Vistoria para 

comprovação da remarcação do chassi. 

~ RETIFICAÇÃO DE DADOS: Retificação do cadastro em função da 

necessidade de correção de dados na documentação, quando reclamada 

fora do prazo de 30 dias contados a partir da data de emissão do 

documento incorreto. 

~ ALTERAÇÃO DE NOME: Emissão de nova documentação para o veículo, 

motivada por mudança de nome do proprietário. Os casos mais comuns 

são os de mudança de nome por casamento ou por separação. 

~ TRANSFORMAÇÃO DE CARACTERíSTICAS DO VEíCULO, MUDANÇA 

DE COR: Emissão de nova documentação para o veículo, motivada por 

alteração da cor original do veículo. 

~ TRANSFORMAÇÃO DE CARACTERíSTICAS DO VEíCULO, TROCA DE 

CATEGORIA: Emissão de nova documentação para o veículo, motivada 

por transformação da categoria do mesmo, como por exemplo: de 

particular para aluguel (táxi) e vice-versa; de passageiro para carga e 

vice-versa; de particular para misto (transporte de carga própria e de 

pessoas a ela ligadas, como quando se retira o banco de trás de uma 

Kombi para transporte de carga) e outros. 

~ TRANSFORMAÇÃO DE CARACTERíSTICAS DO VEíCULO, TROCA DE 

TIPO: Emissão de nova documentação para o veículo, motivada por 

transformação da estrutura do mesmo, como por exemplo uma Brasília 

transformada em bugre. 

~ TRANSFORMAÇÃO DE CARACTERíSTICAS DO VEíCULO, TROCA DE 

COMBUSTíVEL: Emissão de nova documentação para o veículo, 

motivada por transformação da espécie de combustível, como por 

exemplo de gasolina para álcool e vice-versa; de gasolina para gás e 

vice-versa; de álcool para diesel e outras. 

~ BAIXA DE ALIENAÇÃO: Liberação da restrição à transferência de 

propriedade, mediante comprovação de quitação do financiamento do 

veículo. 
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Os serviços que não exigiam vistoria prévia e que, igualmente, eram 

prestados de forma descentralizada nos postos de serviço são os seguintes: 

» ACERTO DE DADOS: Retificação do cadastro, com emissão de novo 

documento, motivada pela necessidade de correção de dados na 

documentação, quando reclamada no prazo de 30 dias contados a partir 

da data de emissão do documento incorreto. 

» AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS: Autenticação de cópia reprográfica 

(xerox) da documentação do veículo CRlV. 

» COMUNICAÇÃO DE VENDA: Registro da transação de venda no banco 

de dados do Detran, por solicitação do vendedor, visando a impedir 

qualquer tipo de movimentação do veículo até que o comprador efetue a 

transferência de propriedade. 

» EMISsAo DE CERTIDOES: Emissão de certidões do tipo: de propriedade 

e de características (para fim de provas judiciais); negativa de multas e 

prontuário de veículo (para fim de provas junto à seguradora ou a outro 

órgão de trânsito ou à Ciretran); de inteiro teor (para fim de provas junto à 

justiça ou à previdência social). 

» MUDANÇA DE ENDEREÇO: Alteração do endereço do proprietário no 

cadastro do Detran/RJ. Nesse caso, não há emissão de nova 

documentação, mas é importante que o proprietário comunique qualquer 

alteração desse dado para que a documentação relativa ao seu veículo -

inclusive o CRLV anual- seja enviada para sua residência. 

» PRIMEIRA LICENÇA DE VEíCULO O KM (NACIONAL /IMPORTADO): 

Registro inicial do veículo O km no sistema informatizado do Detran/RJ e 

emissão da primeira documentação do veículo (CRV e CRlV). 

» TRANSFER~NCIA DE VEICULO DO RJ: Emissão negativa de multas e 

do prontuário do veículo, motivada pela transferência do veiculo do 

município do RJ para outro município, dentro ou fora do estado do Rio de 

Janeiro. 

» TRANSFER~NCIA DE VEICULO PARA O RJ: Emissão de nova 

documentação para o veículo e troca da plaqueta de identificação do 

município de registro, do veículo transferido. 
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2.6 - Resultados e Melhorias de Desempenho 

A implementação e a manutenção do projeto Licenciamento Anual e Troca 

de Placas de Veículos Automotores Terrestres proporcionaram durante o período 

em questão, os seguintes benefícios e resultados, que puderam caracterizar a 

melhoria do desempenho nas operações da Autarquia e o atingimento dos objetivos 

estratégicos formulados: 

Central de Teleatendimento 

o desempenho da Central de Teleatendimento implementada - uma das 

maiores da América Latina - pode ser visualizado como se segue: 

1~ semt!1ltre 1998 2'- senlestre 1998 1" semestre 1999 

Fonte: Controle do Movimento Operacional dos Postos de Serviço do Detran/RJ 

Per[odo: 2° semestrede 1997 a 10 semestre de 1999 

Ambiente On .. Line 

A filosofia da descentralização dos serviços prestados exigiu o 

desenvolvimento de um modelo de processamento em ambiente on-line, com 

arquitetura descentralizada de hardware - servidores, centrais e terminais - e 

software e bancos de dados via LP ou satélite, conforme esquema a seguir, o que 

permitiu a racionalização e a otimização dos processos de trabalho. O modelo 

esquemático de funcionamento está demonstrado no diagrama da página seguinte: 
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I 
Legi.laçlo 
Habllltaç!o 

Raglstro d. Velculol 
Educaç.lo no Trlnsito 

Consultas iI Roubos o Furtos 
Débito, d. Multa, olPVA 

Vistoria Virtu.1 

r------- Conflrmaç!o de Agendamento --- ----

Agondamonto do Local, O,ta o Hora :--__ , I Ucenclamonto de Veiculo, e Proc ... o. 

U,u"lo 

SUPORTE DE REDE 
GERENCIA DO PROJETO 

s.rvidor ServIdo< 
WEB Corrolo Elttnlnlco 

8 
LOI)i.laç;o 
Hobllltaçao 

Ragi,tro d. Veiculo. 
Multas 

Manllni. 
Copor 

Cllpplng 

Paoamonto de 

CENTRAL DE TELE-ATENDIMENTO 
--- - ... 

~
,gamo odol ?""" 

~ 
C.nas"oConfinn.ção 

doAg.nd.Jmento 
~ uccndaloolto/ lill 

Roda R.d. Rodo I)l,otorlo D€LTRAN Correaed<lril 
BANERJ BANERJ E.C.T. I'ROOERJ MONTREAL: ~~'~: lfrogt'lIIrIdldoo OETRAN 

Aferição de Gases Poluentes 

~.C.T. 

I'OSTOS DE SERVIÇO 

OPERACIONAL DE POSTOS 
INFORMAÇOES GERENCIAIS 

1. AdmlnistroçJo "" 1'11"'01 
2. Ad",illislfoçJo. u-iol 
3. AdminblfAÇJo de POIIo 

• Movimento do 1''''' 
· 'or."-to !lo Poeta 
· CriontlçJo de T't/ego 
· l,b nutençJo do T"elo, 

~. Admlni.lfaçJo d. Pro.ono. 
· Acu.o Monu Principal (Supervl.or 
o DIgitador) 

· Ace"o Monu de SUf1ervj.ic) 
5. AdOllnlslfoçJo dolmgullridotlol 
e. AIImini.troçJo do Equlpame"to, 

A Aferição de Emissão de Gases Poluentes foi implementada para todos os 

veículos equipados com motor ciclo Otto - gasolina, álcool e gás natural - e ciclo 

Diesel com a coleta dos gases emitidos pelo escapamento e análise das 

concentrações dos gases monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (C02
), 

oxigênio (02
) e hidrocarbonetos (HC). 

O desempenho dessa atividade pode ser visualizado a seguir. 
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AFERiÇÃO DA EMISSÃO DE GASES POLUENTES -1997/1999 

ZO seM 1997 10 ~M 1998 20 ~M 1998 10 SEM 1999 

Fonte: Controle do Movimento Operacional dos Postos de Serviço do Detran/RJ 

Periodo: 2° semestrede °1997 a 1° semestrede 1999 

Licenciamento Anual via ECT 

o licenciamento dos veículos registrados em municípios . ainda não 

contemplados pelo projeto ou inseridos em condições especiais foi realizado pela 

implementação do serviço de Licenciamento Anual via ECT, consistindo na remessa 

ao usuário, por de Sedex, do CRLV e do Selo de Controle de Licenciamento Anual 

existente à época. 

Implementação de Vistoria Veicular para Licenciamento Anual 

A implementação de Vistoria Veicular foi um dos principais elementos de 

avaliação de efetividade do projeto e da produtividade e eficiência dos Postos de 

Serviço. A título de exemplo, somente no segundo semestre de 1997 foram 

vistoriados cerca de 1.100.000 veículos. 

Apuração de Irregularidades 

o constante aprimoramento dos métodos de vistoria nos Postos de Serviço 

e o aumento paulatino da abrangência geográfica do projeto contribuíram para o 

crescimento da quantidade de apreensões de veículos com alterações, adulterações 

ou irregularidades diversas, conforme demonstrado a seguir: 
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VEíCULOS APREENDIDOS COM IRREGULARIDADES· 1996/1998 

144 

1':'s"me5tre 
1996 

2- semestre 
1996 

TROCA DE PLACA 

1.856 

1- s"""estr,, 1fo ••• "est." 1~ ""m •• tr. 
1 997 1997 1998 

LlCENClA~~NTO ANUAL 

2-sflmestre 
1998 

Fonte: Controle do Movimento Operacional dos Postos de Serviço 

PerJodo: 1° semestrede 1996 a 2° semestrede 1998 

DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL DAS IRREGULARIDADES POR TIPO 1996/1998 

Fonte: Controle do Movimento Operacional dos Postos de Serviço 

PerJodo: 1° semestrede 1996 a 2° semestrede 1998 

DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL DAS IRREGULARIDADES POR MARCA ·1996/1998 

Fonte: Controle do Movimento Operacional dos Postos de Serviço 

PerJodo: '10 semestrede 1996 a 2° semestrede 1998 
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Efeitos sobre a Arrecadação 

Foram verificados resultados crescentes no processo de arrecadação, com 

variação entre 1996 e 1997, conforme demonstrado a seguir, segundo a tipologia da 

arrecadação: 

DUDA - DOCUMENTO ÚNICO DO DETRAN DE ARRECADAÇÃO 

ANO 1995 ANO 1996 ANO 1997 ANO 1998 EXPECTATIVA 
TROCA DE PLACA LICENCIAMENTO 1999 

ANUAL 

Fonte: Controle do Movimento Operacional dos Postos de Serviço 
Perlodo: 1995 a 10 semestre de 1999 

TAXA COBRADA DE ACORDO COM O SERViÇO PRESTADO AO USUARIO. 

Primeira Licença de Velculos 

Segunda Via de DUT 

Alterações de Caracterlsticas 

Segunda Via do CRLV 

Troca de Categoria 

Baixa de Placa com Atribuição de Nova Placa 

Laudo de Vistoria do Veiculo 

Transferência de Propriedade 

Emissão de Documento Provisório (DPPO) 

Autenticação de Cópia de CRL V 

Inclusão de Alienação 

Baixa de Alienação 

Vistoria e Autorização para Marcação ou Remarcação de Chassi 

Licenciamento para Placa de Experiência 

Prontuário de Veiculo com Nada Consta de Multas 

Não estão contemplados os valores arrecadados pelo DUDA referentes aos 

serviços de Habilitação. A queda observada nos valores arrecadados de DUDA 

entre 1997 e 1998 deve-se à diminuição da frota de veículos com placa amarela na 

região metropolitana do Rio de Janeiro. 
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TAXA DE VISTORIA VEICULAR COM AFERiÇÃO DE EMISSÃO 

DE GASES POLUENTES 

ANO 1997 
UCENCIAHENTO 

ANUAL 

ANO 1998 

Fonte: Controle do Movimento Operacional dos Postos de Serviço 
Perfodo: 1997 a 1° semestre de 1999 

EXPECTATIVA 
1999 

TaKa anual cobrada a partir de 1997 referente ao LicenciamentD Anual de Veículos com Aferição de Gases PoIuenIBs. 

DAD - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 00 DETRAN/RJ 

ANO 1995 ANO 1996 ANO 1997 ANO 1999 EXPECTATIVA 
T ROCA DE PLACA LICENCIAMENTO 1999 

ANUAL 
Fonte: Controle do Movimento Operacional dos Postos de Serviço 
Perfodo: 1995 a 1° semestre de 1999 
Taxa cobrada para a emlsalo do CRLV. 

IPVA -IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEíCULOS AUTOMOTORES 

ANO 1995 ANO 1996 ANO 1997 ANO 1998 EXPECTATIVA 
INiCIO DOS 
PROJETOS 

Fonte: Controle do Movimento Operacional dos Postos de Serviço 
Perfodo: 1995 a 1 ° semestre de 1999 

1999 

Imposto cobrado anualmente sobre o valor venal da propriedade cuja incidência varia entre 1 % e 3% no estado do 
Rio de Janeiro. 
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A queda nos valores de IPVA entre 1997 e 1998 deve-se à implementação 

da alíquota única de IPVA e da isenção para os veículos com mais de 15 anos de 

fabricação. O incremento dos valores arrecadados entre 1995 e 1997 deve-se à 

recuperação de valores atrasados, multas e mora por ocasião da· Vistoria para Troca 

de Placa e Licenciamento Anual. 

SEGURO DPVAT - SEGURO CONTRA DANOS PESSOAIS CAUSADOS 

POR VEicUlOS AUTOMOTORES 

ANO 1996 
TROCA DE PLACA 

ANO 1997 
LICENCIAMENTO 

ANUAL 

ANO 1998 EXPECTATIVA 
. 1999 

Fonte: Controle do Movimento Operacional dos Postos de Serviço 
Periodo: 1996 a 10 semestre de 1999 
Cobrado por ocasião do pagamento do IPVA, esse valor é remetido para a Fenaseg - Federação Nacional de 
Seguradoras. 

TAXA DE SERViÇO 

ANO 1997 ANO 1998 

Fonte: Controle do Movimento Operacional dos Postos de Serviço 
Perfodo: 1997 a 10 semestre de 1999 

EXPECTATIVA 
1999 

Taxa cobrada pela instituição bancária pelos serviços prestados ao Detran/RJ. 
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ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DO DETRAN/RJ 

DAD + DUDA + TAXA DE VISTORIA 

ANO 1995 ANO 1996 ANO 1997 ANO 1998 eXPECTATIVA 
TROCA DE PLACA UCENCIAMENTO 1999 

ANUAL 

ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DO OETRAN/RJ E DO ESTADO COM IPVA 

DAD + DUDA + TAXA DE VISTORIA + IPVA 

ANO 1995 ANO 1996 ANO 1997 ANO 1998 EXPECTATIVA 
TROCA DE PLACA LICENCIAMENTO 1999 

ANUAL 

ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DO DETRAN/RJ COM INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 

DAD + DUDA + TAXA DE VISTORIA + IPVA + MULTAS 

ANO 1995 ANO 1996 ANO 1997 ANO 1998 EXPECTATIVA 
TROCA DE PLACA LICENCIAMENTO 1999 

ANUAL 

Fonte: Controle do Movimento Operacional dos Postos de Serviço 
Período: 1995 a 1° semestre de 1999 
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Gerenciamento de Recursos Humanos 

A UERJ, através do NUSEG - Núcleo Superior de Estudos Governamentais, 

encarregado de desenvolver e implementar o projeto no Detran/RJ - recrutou em 

torno de 16.800 universitários, selecionando 2.500 que receberam treinamento 

teórico e prático para as atividades dos Projetos. Na média, os percentuais de 

distribuição por função do pessoal alocado podem ser assim visualizados. 

DISTRIBUiÇÃO DO PESSOAL OPERACIONAL POR FUNÇÃO 

NOS POSTOS DE SERViÇOS 

Fonte: Controle Gerencial do NUSEG/UERJ 

A experiência bem-sucedida das ações integradas entre o NUSEG/UERJ e o 

Detran/RJ no planejamento, no desenvolvimento, na implementação e na gerência 

do projeto determinou o desenvolvimento e a implantação do ,SAIT - Sistema de 

Automação de Infrações de Trânsito para fazer face ao novo Código de Trânsito 

Brasileiro - eTB instituído pela Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997, em vigor 

desde 22 de janeiro de 1998 e totalmente regulamentado em 22 de maio de 1998. 

o Sistema foi preparado para operar as mais diversificadas tecnologias de 

apoio ao processo de multagem, inclusive as relativas à fiscalização eletrônica -

equipamentos fotográficos ou de filmagem, coletores de dados e quiosques 

multimídia, pardais, entre outros -, que foram adquiridas pelo governo estadual ou 

pelos municípios. Os resultados podem ser verificados pelos gráficos a seguir: 
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Em milhilres d. Ruis 

Antes SAIT 

_ Depois SAIT 

2.956 

lan Fev Mar 

Fonte: Base SAIT 

ARRECADAÇÃO MENSAL - 1997 

11.330 

1.856 

ta 
Abr Mai lun lul Ago Set Out Nov Dez 

QUANTIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO INCLUíDOS NA BASE SAIT A PARTIR 

DA VIGÊNCIA DO eTB - SETEMBRO DE 1997 

MUNICÍPIOS PM - ESTADO DER PRF 

Fonte: Base SAIT 

70 



FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV - EBAP 
CENTRO DE FORMAÇÃO ACADEMICA E PESQUISA - MESTRADO EXECUTIVO - DISSERTAÇÃO FINAL 

10. 

MONTANTE DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS 

1997 A 1999 

144.181,5 
_ Policia Rodoviária Federal 

c::J DETRAN 
_DER 

SMTR - Munlcfpio do Rio de Janeiro 
Cl Demais Municípios 

Em milhares de R~.ais 

75.185,7 

1997 1998 1999 
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ARRECADAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR ÓRGÃO AUTUADO R 

1997 A 1999 

Em milhares de Reais 

11.118 

8 .470 
r:. 'P-. 
~ . ~ 

.~~ 
.;o ' E:: 

0,000 .OO7 ~ 
... --

1997 

33.084 

1998 

_ Policia RodovlArla Federal 
c:::J DEl'ltAN 
_ DER 

SMTR • Munldplo do Rio de janeiro 

c:::J Dem" 15 Munlciplos 

18.616 

7,6 

1999 

QUANTITATIVO DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS E PAGOS POR ÓRGÃO 

AUTUADO R - 1997 A 1999 

71 

_ podeI A nOOOVIAruA I"I!O~"AL - LAVRADO 

CI:l POÚClA RODOVIÁRIA F!D!AAl - PAGO 

t::l DlTAAN - LAVRADO 
c::J D!TAAN - PAGO 

_ D!R - LAVRADO 

CI:l Df R - PAGO 

_ SMTn - MUNIcíPIO DO RIO Df UN!!RO - LAVRADO 

CI:l ~HTR· MUNICiplO DO RIO D~ ~ANUno ... "GO 

DIHAIS MUN1CipIOS - LAVRADO 
CI:l D~MAIS MUN1ClPlOS - "AGO 
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Para suporte ao processo de administração da produção do projeto foi 

implementado o CEDOC - Centro de Documentação e Organização do Acervo do 

Detran/RJ, com o objetivo de proporcionar tratamento sistemático à documentação 

de veículos, de habilitação e administrativa, em conformidade com a legislação em 

vigor, além do objetivo de recuperar e manter a memória da Instituição. 

ACERVO DOCUMENTAL TRATADO 

OlrelorfQ Admlnlltrat(v~ CJ R~TItAN/SI\T 

180-9002 

c::J VOLUM! ACUMULADO 

-=:J VOLUME pnOC! SlIADQ 

38.047.920 

Tota' 

Foi desenvolvido e implementado um Sistema de Qualidade para 

certificação internacional com base na Norma NBR - ISO-9002. 

Programa de Capacitação dos Funcionários 

Esse Programa destinou-se à capacitação técnica e comportamental dos 

servidores do Detran/RJ e prestadores de serviço. O quadro a seguir informa o total 

de participações nos Cursos oferecidos. 
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DComunlcaçllo nas Organizações 
. Gestão c.le Documentos 
DSemlnário Gerenciai 

nça 
• Formação de Secretárias 
.Qualldade de Atendimento 
D Trabalho em Equipe 

Atividades Complementares 

Foram ainda implementadas as seguintes ações, voltadas para a melhoria 

do desempenho da Instituição: 

~ Aplicação da Tabela de Temporalidade Documental 

~ Implementação de Normas Técnicas para organização do Arquivo Central 

~ Implantação do Sistema Automatizado de Gerenciamento do Arquivo Central 

~ Implantação de Sistemática para envio de Processos de Veículos ao 

Arquivo 

~ Elaboração do Manual de Arquivo das Ciretran/SATs 

~ Elaboração do Manual de Conservação e Preservação de Documentos 

Podem-se visualizar a seguir alguns exemplos da situação implementada 

comparativamente à situação encontrada nos arquivos da Diretoria de Registro de 

Veículos: 
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CAPíTULO IV - BASES FilOSÓFICAS DO MODELO DE GERENCIAMENTO 

ORGANIZACIONAL ADOTADO 

o presente Capítulo desta dissertação final tem como objetivo apresentar os 

resultados da pesquisa sobre o modelo de ação gerencial filosófico vivenciado a 

partir dos procedimentos adotados pela DRV do Detran/RJ por ocasião da 

implementação de projeto referenciado. 

o trabalho procura abordar ainda as correlações das intervenções realizadas 

na estrutura, no planejamento, na tecnologia e na gestão do Detran/RJ, descrevendo 

até que ponto a adoção de teorias organizacionais de gerenciamento clássicas, 

fundamentadas na racionalidade instrumental e estrutural, juntamente com as técnicas de 

administração logística de negócios, puderam contribuir para a transformação de uma 

organização em crise, gerando maior efetividade na prestação de serviços e agregação 

de valor ao seu sistema de gestão e de planejamento estratégico e à adoção de 

inovações de tecnologia de administração e de informação. 

Será dada ênfase à cadeia de valor dos serviços - funções, processos e 

atividades - que sofreram intervenção e, como resultado, geraram ganhos efetivos 

para a estrutura, a tecnologia e, particularmente, para o planejamento e a gestão 

das operações da Autarquia no período compreendido entre fevereiro de 1996, mais 

especificamente, e julho de 1998, com reflexos diretos e inquestionáveis sobre a 

população e a segurança pública. 

Para efeito da análise e discussão da hipótese formulada, dividiremos nossa 

abordagem teórica em três segmentos, os quais consideramos componentes 

intrínsecos da fundamentação do modelo organizacional de gerência adotado. Os 

segmentos são: 

~ As bases conceituais do modelo logístico do projeto, 

~ A influência do poder na gestão da inovação e no processo de 

planejamento do projeto, e 
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> A correspondência filosófica das teorias clássicas instrumental e 

estrutural com as ações do projeto. 

1 - As bases conceituais do modelo logístico do projeto 

A cadeia logística implementada no Detran-RJ teve como objetivos dar 

suporte a um processo de mudanças radicais introduzidas no órgão com o objetivo 

maior de reduzir a corrupção e as dificuldades geradas até então para os lISUél'i",~ 

quando dos serviços centralizados. 

o método de modelagem adotado para o projeto Detran/RJ foi o de input

transformação-output, que permitiu identificar todas as operações e processos 

envolvidos no ambiente de produção, visualizado no gráfico a seguir. 

Input 
Recursos 
a serem 

tra rlsformados 

Materiais 
Informações 

Consumidores 

Instalações 
Pessoal 

Input 
Recursos de 

transformação 

Ambiente 

Ambiente 

Objetivos 
estrat8gicos 
da produção 

Bens 
e 

serviços 

Essa etapa de modelagem, anterior ao planejamento global, era de 

fundamental importância para o entendimento do foco e cumprimento do objetivo 

maior de resgate da credibilidade dos serviços prestados pela instituição, e tinha 
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total relação com o detalhamento da totalidade de hipóteses ou combinações dos 

serviços prestados aos usuários. A função produção no órgão foi decomposta 

quanto à organização dos recursos destinados à produção de seus serviços. 

Os recursos de input foram classificados como recursos de transformação -

instalações e mão-de-obra - que agem em direção aos recursos transformados -

informações, documentos e usuários - gerados pela produção. Os outputs da 

produção referem-se ao conjunto de serviços específicos ou puros, ou geradores de 

informações, documentos ou usuários para outros serviços que deles dependem. 

A estrutura clássica departamentalizada da Autarquia, representada pelas 

unidades organizacionais formais presidência, assessorias, diretorias, 

departamentos e divisões - tinha a responsabilidade pela operação total do órgão de 

trânsito - políticas, diretrizes, acompanhamento e controle. Constituía-se nas 

denominadas macro-operações, enquanto os Postos de Serviço, responsáveis pela 

execução descentralizada dos serviços prestados aos usuários, constituíam-se nas 

denominadas micro-operações, formando uma rede de relacionamentos cliente 

interno-fornecedor interno dentro da função produção. 

As macro-operações no projeto de licenciamento e da troca de placas de 

veículos automotores terrestres estavam sujeitas a constantes perturbações e 

pressões do meio ambiente interno e externo sobre os inputs necessários e os 

outputs produzidos. 

O projeto revestiu-se plenamente dos papéis requeridos pela função 

produção, atuando como: 

~ suporte para a estratégia empresarial da nova administração da 

Autarquia, 

~ implementador dessa mesma estratégia empresarial, 

~ impulsionador da estratégia para obtenção de vantagem competitiva. 

Todas as operações planejadas fizeram parte de uma rede maior de clientes 

e fornecedores. Todas as operações no lado do fornecimento e no lado da demanda 
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de uma operação, consideradas em conjunto, foram caracterizadas como a rede de 

suprimento total da operação. Os clientes e os fornecedores com os quais uma operação 

tem contato imediato foram classificados como a rede imediata de suprimentos. 

As decisões do projeto nesse nível estratégico da rede levaram em conta a 

integração vertical, a localização das diversas operações da rede e a capacidade de 

cada parte da rede. 

A decisão integração vertical implica o grau em que uma organização é 

proprietária de partes da rede da qual faz parte. A integração vertical afeta todos os 

objetivos de desempenho, mas traz tanto benefícios como riscos para cada um. 

A decisão de localização pode ter efeitos na estrutura de custos de uma 

operação, no grau de atendimento de seus clientes e no potencial de obtenção de 

receitas da operação em função da facilidade de acesso por parte dos usuários, 

imagem, conveniência e adequação. 

O estímulo para a escolha da localização e os custos de implementação dos 

Postos de Serviço levaram em conta a demanda pelos serviços e as influências que 

a localização poderia ter no suprimento de produtos e serviços por parte dos 

fornecedores de inputs. 

As decisões quanto à capacidade na rede compreenderam escolher a 

capacidade ótima de afluxo de veículos, a adequação ao desenvolvimento das 

operações de administração da produção na rede e a capacidade de programação 

de alterações em função de demandas do sistema novas ou contingenciais. 

O projeto de Licenciamento Anual e Troca de Placas se enquadrou na tipologia 

de comprometimento de curto prazo. Tal enquadramento ocorreu na medida em que as 

necessidades de serviços, produtos e materiais estavam condicionadas à existência da 

necessidade de execução de serviços específicos formalizados através de 

agendamento de Data, Local e Hora para execução do serviço. 
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Os materiais e equipamentos, por sua vez, eram adquiridos e estocados em 

um depósito central, e o suprimento aos postos de serviço era realizado em função 

do planejamento de necessidades dos usuários em uma determinada região e dos 

agendamentos realizados. 

Da mesma forma, a alocação dos recursos humanos era função da 

quantidade de veículos a serem atendidos e, conseqüentemente, da quantidade de 

células de trabalho, linhas e módulos de serviço, conforme modelo esquemático de 

funcionamento já apresentado. 

A gestão da rede de suprimentos no projeto está relacionada à gestão do 

fluxo de materiais e de informações entre as unidades produtivas que formam os 

ramos ou "cadeias" da rede de suprimento até os clientes finais, através de um canal 

de distribuição, e é uma extensão do planejamento e controle da produção, da 

gestão da distribuição física, da gestão de materiais, da gestão de informações e da 

gestão de estoques. A mecânica perseguida pelo projeto na gestão da rede de 

suprimentos foi a do fornecimento just-in-time de materiais e de serviços. 

A cadeia logística apresentou os processos internos relativamente complexos, 

com relacionamentos externos - fornecedores e clientes/usuários - diversificados e 

extremamente variáveis na sua cultura, comportamentos, procedimentos e objetivos, 

envolvendo entidades com interesses e características de atuação distintos e 

peculiares - fornecedores de consultoria e assessoria técnica, fornecedores de 

prestadores de serviço universitários, fornecedores de equipamentos de aferição de 

gases poluentes ciclo diesel e ciclo otto, empreiteiros, Polícia Civil, Polícia Militar, 

Secretaria Estadual de Segurança Pública, despachantes, fornecedores de 

equipamentos de informática etc. 

Como pôde ser depreendido, o arranjo físico das operações produtivas do 

projeto preocupou-se com a localização física dos recursos de transformação 

representados pelas instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção. 

Preocupou-se ainda com a maneira segundo a qual os recursos transformados -
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materiais, informações e clientes - deveriam fluir através das operações, levando-se 

em conta possíveis necessidades de: 

~ rearranjos físicos, 

~ interrupções do funcionamento das operações, 

~ eventuais insatisfações dos usuários, 

~ perdas de produtividade, 

~ tempos de atendimento ao usuário excessivamente longos, 

~ estoque de materiais dispersos, 

~ filas externas de veículos engarrafando as vias de acesso, 

~ fluxo interno desorganizado e desintegrado de cada célula de 

atendimento, entre outros. 

Volume e 
variedade 

Decisão 1 

Tipo de processo 

Deciaio2 

Tipo básico de 
arranjo físico 

Decido3 

Projeto detalhado 
de arranjo físico 
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o arranjo físico escolhido dos recursos produtivos de transformação no 

projeto foi o Misto, que combina os elementos de quase todos os tipos básicos de 

arranjo físico na sua forma "pura" em diferentes partes da operação ou de acordo 

com as eventualidades ou contingências, desde que: 

~ O Arranjo Físico Posicional (também conhecido como arranjo físico de 

posição física) foi utilizado na célula do posto de serviço na medida em 

que cada equipamento de aferição de gases poluentes atende a duas 

linhas. Da mesma forma, o usuário também acompanha as atividades 

realizadas no seu veículo em cada um dos módulos. 

~ O Arranjo Físico por Processo - processo similar ou processos com 

necessidades similares - também se faz sentir no posto de serviço 

quando se observa que os produtos, as informações e os usuários fluem 

através da operação, percorrendo um roteiro de processo a processo de 

acordo com suas necessidades. 

~ O Arranjo Físico Celular está eventualmente presente no posto, pois é 

aquele em que os recursos que entram na operação são pré-selecionados 

(ou se pré-selecionam a si próprios) para movimentarem-se para uma 

parte especifica da operação - célula, inicialmente e, em seguida 

módulos - na qual todos os recursos transformadores necessários ao 

atendimento das suas necessidades imediatas de processamento se 

encontram para satisfazer tal necessidade específica. A célula em si pode 

ser arranjada segundo um arranjo físico por processo ou por produto, nos 

caso contingenciais. 

~ O Arranjo Físico por produto é aquele em que cada produto, elemento de 

informação ou cliente segue um roteiro predefinido - célula, linha, módulo 

- no qual a seqüência de atividades requerida coincide com a seqüência 

na qual os processos foram arranjados fisicamente - orientação ao 

tráfego, vistoria, aferição de gases, emissão de documentos e 

emplacamento. Esse é o motivo pelo qual às vezes esse tipo de arranjo 
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físico é chamado de arranjo físico em "fluxo" ou em "linha". É o mais 

próximo da filosofia implementada nos Postos de Serviço. 

»> O fluxo de produtos, informações ou clientes é muito claro e previsível no 

arranjo físico por produto, o que faz dele um arranjo relativamente fácil de 

controlar. De fato, em algumas operações de processamento de clientes, 

um arranjo físico por produto é adotado ao menos em parte para ajudar a 

controlar o fluxo de clientes ao longo da operação. Predominantemente, 

entretanto, é a uniformidade dos requisitos dos produtos ou serviços 

oferecidos que leva a operação a escolher um arranjo físico por produto, 

pré-requisito para a efetividade do atendimento ao usuário. 

A correlação dos conceitos de volume-variedade de serviços e tipo de arranjo 

físico foi igualmente considerada para estabelecimento do fluxo operacional no 

Posto de Serviço. 

Com relação à tecnologia de processo para fazer face ao volume-variedade 

dos serviços e ao arranjo físico adotados, foram implementados máquinas, 

equipamentos, computadores, telefones móveis e fixos, ferramentas e dispositivos 

que permitiram que a produção transformasse materiais e informações e usuários 

consumidores, agregando valor e atingindo os objetivos estratégicos da produção. 

Os conceitos da administração científica estiveram muito presentes na 

concepção, na implementação e no controle das atividades do projeto, conquanto: 

»> a divisão de trabalho tornava-se uma questão fundamental devido ao fato 

de que o porte da operação - volume-variedade - necessitar do emprego 

de grande contingente de participantes em busca do resgate da 

credibilidade e da qualidade dos serviços ofertados; 

»> proporcionavam aprendizado mais rápido e especializado diante da 

exiguidade de tempo para a implementação do projeto; 
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~ O processo de implementação da tecnologia de processo e da automação 

tornava-se mais fácil pelos mesmos aspectos considerados; 

~ a possibilidade de trabalhos não-produtivos tornava-se reduzida; 

~ os aspectos de volume-variedade dos serviços prestados diminuía a 

monotonia no desempenho das atividades; 

~ a receptitividade das tarefas tornava os atores do processo mais 

especializados e diversificados nos seus conhecimentos; 

~ a baixa flexibilidade na execução das atividades tornava mais difícil a 

ocorrência de desvios de conduta. 

o projeto foi um processo de múltiplas fases e etapas, que evoluiu do 

conceito até a especificação detalhada, reduzindo progressivamente a incerteza, de 

forma a tornar difícil a mudança de decisões previamente planejadas e orientadas 

para os objetivos estratégicos de desempenho. 

o projeto foi um processo caracterizado por Criatividade, Complexidade, 

Compromisso e Escolha. 

A posição da produção no continuum volume-variedade influenciou muitos 

aspectos das atividades do projeto, incluindo a ênfase dada ao projeto do 

produto/serviço ou ao projeto de processo, às políticas de localização que se 

escolheram, à padronização de seus produtos e serviços, à escolha da tecnologia de 

processo, à natureza de seu arranjo físico e fluxo, às habilidades necessárias ao 

pessoal e à sua robustez quanto a interrupções. 

Foi utilizada a abordagem de desenvolvimento do projeto com equipes 

interdisciplinares, responsáveis simultaneamente por diversas etapas. A principal 

vantagem desta abordagem foi a redução do tempo de desenvolvimento até a 

implementação, período que durou cerca de apenas cinco meses até o lançamento 

da execução dos serviços descentralizadamente. 
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As mudanças implementadas proporcionaram a introdução de novos métodos 

de trabalho, substanciados pelo conceito de divisão do trabalho com 

acompanhamento e aferição da produtividade através do controle direto das 

operações em cada posto de serviço, em cada célula de trabalho, linha ou módulo 

de serviço, tendo como pré-requisitos a reciclagem e a capacitação dos servidores 

da autarquia e o treinamento teórico e prático dos universitários e demais 

prestadores de serviço contratados. 

o modelo de produção input-transformação-output definido para o projeto, 

conjugado com a filosofia de produção e os objetivos estratégicos disseminados 

definiu as bases de um sistema de informações gerenciais e de controle das 

operações de todas as atividades meio e fim relacionadas á geração de serviços. 

Esse sistema de informações pode ser combinado com a seqüência em que 

ocorriam as atividades de input-transformação-output e dava sustentação 

operacional e gerencial ao modelo geral de administração da produção 

implementado, retroalimentando-o quanto às suas necessidades de suprimento da 

cadeia. 

As informações controladas eram geradas mensalmente ou de acordo com as 

necessidades operacionais e contingenciais, com o objetivo de acompanhar e 

controlar o desenvolvimento e a efetividade do projeto. 

Foi implementado um sistema de acompanhamento e controle que registrava, 

tratava e comparava seus resultados através de uma série histórica em todos os 

níveis do projeto, realimentando todo o processo de decisão e servindo de base para 

aferir o desempenho interno e a satisfação dos usuários. 

A função produção no projeto foi classificada nas seguintes dimensões ou 

tipos de operações de produção: 

).> Volume - A dimensão volume no projeto é caracterizada pelo modelo de 

produção, definido com alta especialização dos cargos e funções 
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alocadas, sistematização rígida no cumprimento dos procedimentos em 

cada módulo de serviço e a freqüência de receptividade das tarefas nas 

linhas de atendimento. 

~ Variação - A variação nos níveis da demanda em função da variedade de 

serviços oferecidos aos usuários e da aleatoriedade de requerimentos da 

quase totalidade deles - com exceção dos aspectos de previsibilidade e 

de programação do licenciamento anual - fez com que as operações da 

administração da produção previssem a possibilidade de alteração da 

capacidade de atendimento em determinados postos, reduzindo ou 

incrementando, sazonalmente, conforme as características da demanda, 

a variedade ou a tipicidade de serviços oferecidos. 

Assim, a característica nível de produção da dimensão variação foi fator 

preponderante para a efetividade do processo, reduzindo ou incrementando a 

utilização dos recursos necessários tais como CRV, CRL V, Lacres, Filtros e recursos 

humanos, disponibilizados e treinados nas especializações requeridas para a 

sazonalidade. 

o principal recurso de transformação do projeto foi o próprio usuário cuja 

característica de relacionamento com as operações de administração da produção 

dentro da cadeia logística foi: 

) em um primeiro momento, o usuário mantém baixo contato com a 

produção dos serviços, quando se comunica com a Central de 

Teleatendimento para requerer seu(s) serviço(s), isoladamente ou 

combinados, e agendar Local, Data e Horário de Atendimento; 

~ em um segundo momento o relacionamento do usuário na cadeia é de 

alto contato, já no posto de serviço, quando, pessoalmente ou por 

procuração, ele se faz presente em todo o processo em que o veículo é 

recepcionado pelos Módulos de Orientação ao Tráfego, Vistoria, Aferição 

de Gases Poluentes, Emissão de Documentos e, eventualmente, se for o 
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caso, Emplacamento, participando como interlocutor direto de cada 

atividade. 

A posição do projeto do Detran/RJ em cada uma dessas dimensões 

determinou muitas das características de sua produção, como sistematização, 

padronização, repetições, grau de tarefa de processamento assumido 

individualmente pelos funcionários, flexibilidade e, acima de tudo, custo unitário da 

produção de bens e de serviços. 

A função produção do projeto do Detran/RJ exerceu três papéis importantes 

dentro dos objetivos estratégicos da organização: 

~ como apoiadora da estratégia global da organização, desenvolvendo os 

recursos de produção de maneira a torná-los apropriados e consoantes 

com a estratégia operacional escolhida; 

~ como implementadora das estratégias organizacionais. A operação da 

administração assegurou que os objetivos estratégicos de desempenho 

funcionassem efetivamente na prática, como comprovavam as 

manifestações favoráveis da sociedade diante do projeto; 

~ como líder da estratégia operacional adotada, na medida em que a função 

forneceu à organização todos os aspectos de desempenho de que ela 

necessitava para resgate da credibilidade e para atingir seus objetivos -

competitivos - a médio e longo prazos, diferenciados diante das demais 

organizações de trânsito do país, servindo inclusive de referencial para 

unidades de trânsito de outros países da América do Sul. 

A avaliação da sua contribuição pode ser feita através da comprovação do 

alcance, incontestável, de vários objetivos de desempenho, destacando-se, como 

comprovam os dados apresentados anteriormente: 
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~ a qualidade dos bens e dos serviços fornecidos pela operação, 

reconhecida por toda a população usuária, observando-se pequena 

margem de erros e de problemas com os serviços prestados, devidos a 

bases de dados integradas; 

~ a rapidez com que eram realizados os serviços e entregues os bens -

documentos -, com tempo de atendimento ao usuário no Posto de 

Serviço de, no máximo, 30 minutos, com a média de cinco minutos em 

cada Módulo de Serviços; 

~ a confiabilidade na execução dos serviços e a entrega dos bens e 

atendimento ao usuário pelos prestadores de serviço universitários, 

dotados de pleno conhecimento da legislação e profissional e de postura 

ética; 

~ a flexibilidade da produção diante das circunstâncias ou contingências 

eventuais decorrentes de acúmulo da demanda, quedas de energia, 

intempéries ou outras causas; 

~ o custo de produção dos serviços e dos bens que proporcionou grandes 

margens de superávit no montante da arrecadação em face dos custos 

operacionais totais. 

o sistema de planejamento e de controle de estoque implementado para o 

projeto foi necessário no projeto e se deu em três níveis: 

~ Em primeiro lugar, os estoques de materiais e de equipamentos são 

mantidos em um depósito central, para facilitar a acomodação entre oferta 

e demanda e como forma de segurança e garantia contra o inesperado. 

~ Em um segundo nível de armazenamento, foram utilizados contêineres 

marítimos nos Postos de Serviço para manutenção de estoques de itens 

para atendimento imediato das necessidades diretas dos usuários de 

acordo com o agendamento. 
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~ O terceiro nível de estoque é o relativo aos documentos de segurança -

CRV, CRL V, Laudos de Vistoria, Selos, Lacres etc. -, que ficam 

armazenados em cofre especial da corregedoria, na sede do órgão, e que 

são distribuídos aos Postos de Serviço de acordo com o agendamento 

feito e transportados em condições especiais de segurança. 

As situações que caracterizavam a necessidade de estoque no projeto 

podiam ser assim classificadas: 

~ estoques isoladores - estoque mínimo ou de segurança ou de ponto de 

reposição existente tanto no depósito central como nos Postos de Serviço 

e no estoque especial de documentos de segurança e que objetiva 

compensar as incertezas inerentes a oferta e demanda; 

~ estoque de ciclo - existente em função das atividades praticadas em cada 

módulo de serviço e específicos a eles - lápis carpinteiro, filtros dos 

equipamentos de aferição de gases poluentes, estopa etc.; 

).;- estoque de antecipação - constitui a quase totalidade dos itens mantidos 

em estoque e se refere às necessidades decorrentes da programação de 

demandas de atendimentos; 

~ estoques no canal de distribuição - relativos aos itens cujas 

características impedem ou dificultam o transporte instantâneo entre o 

ponto de oferta e o ponto de demanda - máquinas e equipamentos de 

aferição de gases, microcomputadores, impressoras, mobiliário etc. 

No projeto implementado no interior do estado do Rio de Janeiro, foram 

igualmente utilizados os estoques classificados como estoques centrais x pontos de 

distribuição locais, em decorrência das distâncias geográficas em relação ao 

depósito central e de segurança. Nesse último caso, foram utilizados quartéis da 

Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. 
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o sistema de controle de estoque utilizado e desenvolvido pela equipe do 

projeto foi o da classificação de estoque ABC, que usa o princípio de Pareto para 

distinguir entre itens de classe A, de classe B e de classe C: 

~ os itens de classe A são aqueles 20% de itens de alto valor que 

representam cerca de 80% do valor total do estoque - equipamentos 

diversos; 

~ os itens de classe B são aqueles de valor médio, usualmente os 30% 

seguintes dos itens que representam cerca de 10% do valor total -

documentos de segurança diversos; 

~ os itens de classe C são aqueles de baixo valor que, apesar de 

compreenderem cerca de 50% do total de tipos de itens, provavelmente 

representam somente cerca de 10% do valor total de itens estocados -

estopa, lápis de carpinteiro etc. 

o conceito de Planejamento das Necessidades de Material - MRP (Material 

Requirements Planning) no projeto, e, ressalte-se, apenas o conceito, estava voltado 

para o planejamento das necessidades de materiais e de recursos diversos, 

inclusive com sistemas de informação computadorizados e respectivos acessórios. 

Da mesma maneira os conceitos de programa-mestre de produção - MPS 

(Master Production Schedule) - para planejamento de utilização de mão-de-obra, 

equipamentos, materiais e recursos foram adaptados para o software MS-Project 

que direcionou toda a fase de planejamento das operações de produção no projeto, 

muito embora este não contenha as funções e os objetivos do MPS. 

A projeção da carga - necessidades - de equipamentos específicos -

aferidores de gases poluentes, microcomputadores, impressoras etc. - ou dos 

prestadores de serviço em determinados períodos e suas respectivas capacidades 

infinitas, sem considerar restrições das capacidades - de equipamentos, células ou 

linhas de atendimento - contidos no CRP (Capacity Requeriments Plans) e os 
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critérios utilizados naquele momento foram os mesmos dos conceitos demonstrados 

nos cálculos de dimensionamento de capacidades. 

2 - A influência do poder na gestão da inovação e no processo de 

planejamento do projeto 

No período entre janeiro de 1996 e julho de 1998, particularmente, os 

processos adotados pelo Detran foram sustentados pelo perfil dos componentes 

nomeados para comandar a sua estrutura organizacional, que implementaram 

modelos de planejamento e de gestão que possibilitaram a reformulação de grande 

parte dos processos de negócio e de apoio na DRV - Diretoria de Registro de 

Veículos do órgão, com reflexos em todas as demais ações da instituição, 

propiciando resultados altamente significativos para toda a população. 

Naquele período, pôde ser evidenciada a autoridade formal institucionalizada, 

regulamentando a rede de fluxos operando sob estrutura de organização 

mecanizada e profissional. 

As contribuições de princípios das teorias clássicas de administração na busca 

da efetividade organizacional também são observadas e ressaltadas pela 

padronização dos processos de trabalho e das habilidades dos seus executores, 

sendo os componentes-chave a tecnoestrutura e o núcleo operacional. 

As intervenções realizadas na estrutura, no planejamento, na tecnologia e na 

gestão do Detran/RJ possibilitaram agregação de valor ao seu planejamento 

estratégico e à adoção de inovações de tecnologia de administração e de 

informação, através da qual se alcançaram qualidade dos serviços prestados e 

aumento significativo da receita. 

o projeto Detran/RJ teve como objetivo proceder a uma forte intervenção na 

estrutura, na tecnologia e no conjunto das ações epistemológicas, segundo as quais 

as realidades interna e externa da autarquia deveriam ser interpretadas e testadas. 
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A entidade encontrava-se em uma fase pré-analítica, com constantes e 

crescentes prejuízos tecnológicos e financeiros, insucessos políticos e fracassos 

administrativos. 

Observou-se claramente que a abordagem clássica e instrumental, baseada na 

autoridade e na vontade política para a solução de problemas, ia sendo adotada 

naturalmente, e foi pré-requisito para o equacionamento e a regularização do 

processo de homeostase na instituição. 

A autarquia não tinha mais fisionomia institucional ou organizacional. Sua 

estrutura, presidencialista, representava, contudo, um misto de estrutura Tipo A -

centralização vertical e horizontal - e Tipo O - descentralização seletiva horizontal e 

vertical. 19 . Até então, cada um dos dirigentes e servidores públicos cuidava apenas 

dos seus interesses pessoais. 

Tipo A. 
Cfln lralil ação vertical 

e horizontal 

rtpo D. 
Descentralização seletiva 

horizonta l e vert1 r.a1 

O projeto Detran/RJ manteve, na sua estrutura de operação, estrategicamente, 

diversos tipos de configurações, a saber: 

19 MINTZBERG, Henry, Criando Organizações Eficazes: Estrutura em Cinco Configurações. Editora Atlas, São Paulo, 
1995. 
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~ a da máquina burocrática departamentalizada mantendo a estrutura formal 

do ambiente tradicional ineficaz e lenta em decorrência da instabilidade das 

tarefas e, também, para não "descontinuar" de forma abrupta a estrutura 

operacional vigente; 

~ a da burocracia profissional nos postos de serviço, cujos ambientes eram 

estáveis pela implementação do projeto, permitindo autonomia operacional 

aos prestadores de serviço e estagiários selecionados em conformidade 

com as habilidades e as capacidades-chave requeridas, porém com rígido 

controle centralizado da eficácia do processo; 

y a da estrutura clássica verticalizada na Sede para as atividades de controle 

das operações dos Postos de Serviço, informal e flexível, centralizada, 

contudo, na figura do presidente, do coordenador geral de projetos e do 

gerente de projeto do NUSEG, permitindo a possibilidade de obtenção de 

mudanças e manobras rápidas diante das inovações processuais e 

tecnológicas; 

., a estrutura "adhocrática" - organização temporária por projeto -, em 

decorrência dos ambientes instáveis e turbulentos, emergindo como uma 

unidade diferenciada da autarquia atuando em grupos de tarefas adhoc e 

em paralelo com a estrutura burocrática departamentalizada do órgão. 

A adhocracia baseou-se na organização matricial e na organização por 

projetos. Na organização formalizada pela estrutura burocrática orgânica, combinou 

a estrutura organizacional por funções ou departamentalizada com a estrutura de 

equipes especialistas funcionais do projeto, dando prioridade a áreas de negócio, 

programas ou produtos específicos, fundindo aptidões e habilidades, aumentando a 

adaptabilidade da instituição para lidar com os seus ambientes, incentivando a 

coordenação entre especialidades funcionais, otimizando a utilização dos recursos 

humanos e incentivando a participação dos níveis médios e inferiores.2o 

20 CLEGG, Stewart R, HAROY, Cynthia & NORO, Walter R.. Handbook de Estudos 
Organizacionais: Modelos de Análise e Novas Questões em Estudos Organizacionais. São 
Paulo. Editora Atlas, 1999 
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o projeto possibilitou à nova administração do Detran/RJ iniciar o processo de 

reagregação de valor às suas ações a partir da adoção de um conjunto de 

estratégias, técnicas e procedimentos, eentre elas as do planejamento estratégico, 

através do emprego de conceitos das Escolas de Administração Estratégica, embora 

possam ser encontradas contribuições de quase todas as escolas que tratam do 

assunto Administração Estratégica. 

o processo de formulação estratégica do projeto adotou diferentes conceitos e 

filosofias das Escolas do Projeto, Planejamento, Posicionamento e Poder l
: 

porquanto ambientes complexos e instáveis como os em referência exigem uma 

considerável variedade de fundamentos teórico-técnicos nas respostas às 

estratégias, comumente complexas e contendo nuances, como se pode observar a 

seguir: 

~ A Escola de Planejamento se faz presente na medida em que são 

formuladas estratégias deliberadas consoantes com as intenções 

formalizadas do governo estadual e da administração da autarquia. 

Eventualmente ocorreram as chamadas estratégias emergentes, nas 

quais um padrão realizado não era expressamente o pretendido, mas era 

positivo para os objetivos estratégicos do projeto. 

~ A maneira McDonald's de fazer - taylorista por excelência (Drucker, 

1970:5; 1994) - foi adotada pelo projeto do Detran/RJ, definindo uma 

posição única - melhor serviço ao usuário/redução das anomalias 

funcionais e operacionais -, envolvendo um conjunto diferenciado de 

atividades complexas e especializadas com "uma maneira fundamental de 

fazer as coisas" (Porter, 1996:68). 

~ Como posicionamento, a estratégia do projeto "olhou para baixo e para 

fora", para o mercado, para dentro - da autarquia, para a cabeça dos 

estrategistas - e, também, para cima - para a visão da instituição. 

21 MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce, LAMPEL, Joseph. Safári de Estratégia: Um Roteiro 
pela Selva do Planejamento Estratégico 
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~ A formulação das estratégias variou de acordo com o objetivo e o 

momento. Nesse contexto, foi um Plano na escola de Planejamento -

planejamento das Fases, Etapas, Atividades e Tarefas -, foi uma Posição 

na Escola de Posicionamento em outras situações - diante dos grupos de 

pressão -, Perspectiva na Escola Empreendedora - aumento da receita, 

redução da corrupção -, Padrão na Escola de Aprendizado - tempos e 

movimentos nos Postos de Serviço - e Truque na Escola de Poder -

coerção. 

~ A estratégia foi formulada levando em conta tanto a organização como o 

ambiente, na medida em a organização usa a estratégia para lidar com as 

mudanças nos ambientes. 

~ Por outro lado, as estratégias não foram puramente deliberadas. As 

estratégias pretendidas, emergentes e realizadas podiam diferir entre si 

para desajustar os grupos de pressão. Normalmente eram funcionais e 

raramente corporativas. Eram igualmente combinadas nas formas não

estruturada, não-programada, não-rotineira e não-repetitiva em relação ás 

expectativas no ambiente externo representado pelos grupos de pressão; 

~ Em determinadas situações a ausência de estratégia promovia 

flexibilidade sem que se perdesse consistência e a capacidade para 

experimentar e inovar. 

~ A ausência de um padrão rígido de tomada de decisão estratégica 

permitia à direção da autarquia garantir que os "ruídos" fossem retidos 

dentro do próprio sistema organizacional implementado, bloqueando os 

movimentos contrários à inovação. 

~ Em qualquer instância foi enfatizado o lado racional e prescritivo do 

processo, com fundamentação nas Escolas de Projeto, do Planejamento 

e do Posicionamento, girando em torno de fases distintas de formulação, 

implementação e controle, executadas em etapas quase em cascata 

dentro do processo. 
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~ "Unidades de alto desempenho" (Hart, 1991: 121) - e assim se tornaram 

os Postos de Serviço vistoriando por Linha o mínimo de 300 veículos por 

dia - ao mesmo tempo" engenhosas e incrementais, diretivas e 

participativas, controladoras e delegadoras, visionárias e detalhadas", 

assim como foram as bases filosóficas, estratégicas e operacionais do 

projeto. 

~ Em todos os momentos do processo de formulação de estratégias no 

Detran/RJ pôde-se observar que a mensagem pretendida foi a 

adequação, a formalização e a análise, aos preceitos das Escolas de 

Projeto, Planejamento e Posicionamento. Da mesma forma, a política e a 

conspiração se faziam presentes nos conceitos da Escola do Poder. 

~ A estratégia das Escolas de Projeto, Planejamento e Posicionamento _. 

perspectiva planejada única, planos decompostos em subestratégia e 

programas - estava presentes. 

~ O processo básico cerebral, simples, às vezes informal, arbitrário, 

deliberativo, prescritivo, formal, decomposto, das Escolas de Projeto, 

Planejamento e Posicionamento, foi constantemente utilizado durante a 

administração do processo de mudança no Detran/RJ. 

As palavras-chave barganha, conflito, coalizão, interesses, jogo político, 

estratégia coletiva, rede, aliança aliavam-se à estratégia das maquinações, abertas 

e ocultas, das posições políticas da Escola de Poder e foram vitais para a 

sustentação das mudanças realizadas, assim como para a sua manutenção. 

A tecnologia da informática se fazia presente de forma subdimensionada, com 

diversos "bancos de dados" patrimonializados. O modelo político-administrativo de 

aquisição, armazenamento, distribuição e análise da informação institucionalizava 

cada nicho organizacional, com a descentralização seletiva horizontal e vertical, 

estruturada por divisões de interesses, tendo cada grupo total autonomia sobre os 

produtos e serviços e domínio sobre os interesses dos usuários. 
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o conceito de poder e a importância da sua prática efetiva estavam claramente 

incutidos nos administradores nomeados para o Detran/RJ, no que tange à 

consecução de objetivos através de um poder fluido dentro e ao redor da autarquia, 

despida, até então, de influenciadores. Durante o processo de implementação do 

projeto, entretanto, cada ator participante tornava-se virtualmente ou na prática um 

influenciador do processo, atuando na arena política. 

Herzberg afirma que comportamento organizacional é um jogo de poder. E, no 

projeto do Detran/RJ, o jogo de poder envolveu os influenciadores externos 

formadores de opinião - comunidade, governo, Ministério da Justiça, Contran, 

Denatran, Ministério da Indústria e Comércio, agências reguladoras, usuários, 

famílias dos estagiários e prestadores de serviço, entre outros, e os influenciadores 

internos - prestadores de serviço, estagiários, antigos funcionários sem restrições -

passaram a contar com o novo elemento representado pela nova administração -

atores internos -, além dos grupos de pressão contrários representados pelos 

sindicatos, associações de classe, despachantes, antigos funcionários da autarquia 

comprometidos, parcela da polícia, fornecedores - atores internos e externos -, 

todos jogando o jogo do controle das decisões e ações na organização, tentando 

influenciar o andamento do projeto. 

A nova organização do Detran/RJ surgiu quando a administração nomeada e 

os novos atores e influenciadores internos e externos se juntaram na busca de uma 

missão comum. 

A coalizão externa foi composta pelos seguintes grupos de influenciadores: 

~ O CEO (Chief Executive Officer) representado pelo presidente do órgão. 

~ Operadores - os chefes, os subchefes de posto de serviço, o supervisor 

técnico de controle, os técnicos de controle, os auxiliares técnicos de 

controle, os orientadores de tráfego, os aferidores de gases poluentes, os 

vistoriadores, o aferidores de CRV, os emplacadores, o delegado móvel, 
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que efetivamente produziam os produtos e os serviços da organização 

para os usuários. 

}> Os Gerentes de Linha - que constituíam a linha hierárquica descendente 

a partir do CEO, formados pelos Diretores das demais unidades. 

}> Os Analistas da Tecnoestrutura - aqueles que projetavam a operação dos 

sistemas e faziam planejamento e controle, formados pelo diretor e pelo 

gerente do projeto, pela equipe de implementação e pelos técnicos de 

processamento. 

}> Staft de Suporte - eram os que realizavam as operações de apoio sem 

ligação direta com o processo produtivo ou com o planejamento e 

controle, formado pela equipe do projeto encarregada do suprimento 

logístico ao Projeto. 

}> Ideologia - grupo de crenças compartilhadas pelos influenciadores 

internos e que deram sustentaçãoà implementação do processo de 

inovação tecnológica de administração e de informação, transformando a 

organização. 

Todos esses influenciadores formaram as coalizões interna e externa do 

projeto, pois de uma forma ou de outra dependiam dele. 

O sistema de autoridade foi baseado no exercício da autoridade formal, no 

sentido werberiano da organização. O sistema de ideologia apoiou-se nas crenças e 

nos ideais que permeavam a organização e o projeto. 

O sistema de competências baseou-se na capacidade técnica e o sistema 

político estava consubstanciado no conflito. Os sistemas de autoridade e de 

ideologia foram, sem sombra de dúvida, agregadores e promoveram a coesão da 

organização. Igualmente os mesmos sistemas foram desagregadores e promoveram 

as tentativas de dissensão interna. 
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Os anos de 1996, 1997 e primeiro trimestre de 1998 podem ser caracterizados 

pela monarquia, quando o poder sobre o gerenciamento das decisões políticas, 

estratégicas e informacionais eram integralmente centralizados na Diretoria e em 

plena instância na presidência do órgão. 

Era homologada, sob total controle, uma relativa autonomia operacional 

descentralizada nos Postos de Serviço, cujo conceito veremos mais adiante. Neste 

sentido, foram adotados conceitos parciais da utopia tecnocrática, pelo estímulo à 

modelagem e à classificação das informações - Sistemas de Informações 

Gerenciais -, com valorização da tecnologia e do processamento de todas as 

tipologias das informações tratadas pelas unidades descentralizadas dos Postos de 

Serviço. 

Entretanto, a filosofia gerencial rígida, substanciada pelo poder inerente ao 

próprio perfil profissiográfico dos componentes da diretoria - militares de inteligência 

da ativa ou da reserva -, e efetivamente exercido pela outorga de autoridade pelo 

governo estadual em meio a inquéritos policiais e administrativos, apuração inflexível 

de denúncias, punições ou demissões, comprovava que não bastam "bons fatores 

higiênicos para motivar ou enquadrar as pessoas aos objetivos organizacionais". 

São necessários, mas não são suficientes (Frederick Herzberg). 

Com relação à Teoria de Sistemas, o Projeto Detran não considerou, na 

formulação de sua estratégia de mudança, todos os requerimentos técnicos, sociais, 

administrativos ou ambientais internos e externos nos quais se inseria. 

As interações organizacionais diretas ou indiretas com usuários, despachantes, 

partidos políticos, fornecedores, sindicatos, Contran, Denatran e, até mesmo, com a 

polícia ocorreram a partir das estratégias organizacionais e operacionais 

implementadas ou a partir do processo de auto-regulação - homeostase - obtido 

com ações específicas e direcionadas pelas demonstrações de poder. 

A cada retroalimentação negativa - ações populares, pressões políticas para 

mudança da administração do órgão, movimentos internos contrários por parte dos 
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servidores com estabilidade, punições, inquéritos, tentativas de cooptação do novo 

grupo para as práticas antigas, articulações dos despachantes públicos e sindicatos, 

"operação tartaruga" no processo de suprimento de recursos logísticos 

indispensáveis ao projeto, falta proposital de material para funcionamento de Postos 

de Serviço ou da Sede, entre outros movimentos contrários - eram engendrados 

ações ou mecanismos internos de regulação e negociação - variedade de requisito 

com base no poder institucionalizado - sem perder de vista, em todo os momentos, 

os objetivos iniciais ou a eqüifinalidade do projeto, característica dos sistemas 

fechados. 

Segundo a dialética do esclarecimento a razão contingencial que se manifestou 

no Projeto Detran/RJ foi uma razão instrumental, repressiva, mas que trouxe 

inquestionáveis resultados para o estado e para a sociedade civil. 

o seguro contra roubos e furtos despencou - passou a ser, já no segundo 

semestre de 1966, um dos menos onerosos do Brasil - na medida em que a 

apuração das irregularidades no processo de vistoria propiciava a recuperação dos 

veículos furtados ou roubados e diminuía a quantidade de novos eventos dessa 

natureza. 

Essa atuação repressiva fez com que os grupos de delitos e uma quantidade 

considerável de veículos roubados ou com irregularidades no seu funcionamento 

migrassem para outros municípios ou estados limítrofes ao Rio de Janeiro. 

Os sistemas de autoridade legitimados pela tradição de anos emergiram para a 

uma forma de legitimação racional-legal, fundamentada na crença de que os 

detentores do poder obtinham sua autoridade do conjunto geral de leis criado como 

parte das hierarquias organizacionais, em função da posição ou do papel a eles 

delegado e que exercem dentro da estrutura da autarquia. 

O militarismo no Projeto do Detran/RJ emergiu como protótipo de uma 

organização mecanicista. A título de analogia, emergiu tal qual com Frederico, o 

Grande, da Prússia - 1740-1786 -, que, na ânsia de transformar um exército de 
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criminosos, mendigos e mercenários em um instrumento de eficiência, introduziu 

reformas relativas a regulamentos, disciplina, especialização de tarefas, uso de 

equipamento padronizado, linguagem de comando e treinamento sistemático de 

exercícios de guerra. A guerra a ser travada era contra a corrupção e a ineficiência 

administrativa induzida. 

3 - A correspondência filosófica das teorias clássicas instrumental e 

estrutural com as ações do projeto 

A forte ênfase mecanicista, com a utilização da racionalidade instrumental e 

estrutural, pôde ser claramente observada no processo de implementação do 

Projeto do Detran/RJ 

A racionalidade substantiva não se aplicava naquele momento do processo de 

intervenção, porquanto o que valia era o restabelecimento da autoridade e a busca 

da efetividade administrativa e operacional do órgão de trânsito por meio da gestão 

da inovação tecnológica, ainda que sem a observância do planejamento formal. 

Buscava-se primeiramente, entretanto, a homogeneização do comportamento 

técnico. 

Observou-se uma certa correlação do processo de intervenção no Detran/RJ 

com algumas das bases filosóficas da Revolução Industrial, merecendo destaque no 

Detran/RJ: 

~ a explicitação do interesse pela economia e a pela lucratividade; 

~ a ênfase na divisão do trabalho; 

~ a busca pela maior eficiência e eficácia na utilização dos prestadores de 

serviços terceirizados e dos servidores próprios; 

~ a descentralização operacional na implementação de processo de 

produção contínua - conceito da intercambialidade de componentes com 
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Módulos de Serviço e Linhas de Atendimento implementadas nos Postos 

de Serviço; 

~ o reexame das práticas administrativas, 

~ o estudo dos meios de se melhorar as atividades pela burocratização e 

rotinização rígida dos controles, 

~ a redução da liberdade de ação dos servidores próprios com o controle 

rígido exercido por supervisores - no mais das vezes também militares da 

ativa ou da reserva; 

~ a ênfase na necessidade de grande contingente de mão-de-obra. 

As bases instrumentalistas e estruturalistas, tayloristas, fayolistas e fordistas, 

se fazem sentir também no processo de reformulação da filosofia operacional nos 

Postos de Serviço quando a medição de tempo para a execução das atividades em 

cada um dos módulos de serviço era fator indispensável para aferir o desempenho 

dos prestadores de serviço, através da predeterminação dos movimentos e dos 

tempos ótimos - cada veículo deveria ser checado, vistoriado e com a qualidade dos 

gases poluentes aferida em, no máximo, cinco minutos por módulo, num total de 20 

minutos. 

Essa filosofia de operação possibilitava identificar claramente a natureza do 

trabalho em cada módulo, assim como, em conseqüência, a melhor gestão e 

controle sobre os prestadores de serviços e sobre os recursos utilizados. 

Os conceitos dos gestores como supervisores do trabalho voltados para a 

busca de maior eficácia estão presentes nas formulações teóricas de Henry Fayol, 

na figura do técnico de controle para cada célula e do auxiliar técnico de controle 

para cada linha de serviço e do supervisor técnico de controle como o gestor maior 

operacional de todas as linhas, além das figuras do chefe e do subchefe de posto 

como gerentes funcionais e administrativos. 
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No projeto, a burocracia foi uma "invenção social" que repousou no poder de 

influenciar através de regras, da razão e da lei.22
. No sistema burocrático os papéis 

sociais foram institucionalizados e reforçados pela tradição legal, pela racionalidade 

e pela predicabilidade, a fim de eliminar o caos e as conseqüências imprevisíveis, 

com ênfase na competência técnica e especializada. 

Do mesmo modo que a especialização foi indispensável para assegurar a 

eficiência administrativa, a impessoalidade foi necessária para garantir a 

racionalidade funcional, o que corresponde à ética da responsabilidade.23 

o Detran/RJ estava anteriormente fundamentado em Riggs 24, pois se 

institucionalizava na fraqueza da burocracia através de uma espantosa 

fragmentação dos modelos burocráticos públicos, pela aglutinação de problemas 

com a internalização das regras paradoxais e inconseqüentes, o excessivo 

formalismo nas comunicações, a resistência a mudanças, a despersonalização, a 

categorização de decisões, a superconformidade às rotinas sem consistência, a 

interiorização da organização, a desconsideração para com a organização informal, 

a multiplicidade de chefes sem competência técnica e ética, e por ser incapaz ou 

desinteressado em assimilar o influxo das novas tecnologias. 

As características da tecnoburocracia se faziam sentir na ambivalência 

freqüente entre a qualidade do serviço prestado ao público e a busca de 

maximização do lucro pessoal. Permeavam atitudes, comportamentos e valores dos 

seus dirigentes, que, via de regra, acabavam sendo cooptados e assimilados pelas 

estruturas de poder vigentes e encadeadas, identificadas com a manutenção do 

status quO.25 

22 HOLLANDER, Edwin P. & HUNT, Raymond G. Current Perspectives in Social Psychology. Bennis, G. Warren. 
Além da Burocracia in Textos da Disciplina Planejamento Organizacional Estratégico - pai -CIPAD - Curso 
Intensivo de Administração Pública, Brasília, 1986. 
23 RAMOS, Guerreiro. Administração e Estratégia para o Desenvolvimento. Fundação Getúlio Vargas. Rio de 
Janeiro. 1966, pp. 50-56. 
24 RIGGS, F.W. A Ecologia da Administração Pública. Fundação Getúlio Vargas. 1964. 
25RATTNER, H. Comércio e desenvolvimento nas sociedades contemporaneas. Revista Politécnica, 
n. 212/213, p. 66-73, 1994. 
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Os princípios da administração científica do trabalho de Taylor mais uma vez 

se tornaram presentes quando foram executados os processos de recrutamento, 

seleção, contratação, alocação e fiscalização do desempenho dos universitários 

(foram recrutados cerca de 18.000 e selecionados cerca de 2.500 estudantes e 

prestadores de serviço), processos esses construídos em torno da tecnologia em si 

mesma, dos sistemas interligados on-line, tornando os estagiários "servidores ou 

acessórios" das máquinas, controlados pela organização e pelo ritmo de trabalho, 

desempenhando ao mesmo tempo responsabilidades fragmentadas e altamente 

especializadas. 

Foram realizados treinamentos teóricos e práticos voltados para a execução 

eficiente do trabalho e a fiscalização dos desempenhos e condutas de cada um, 

execução construída em torno de um sistema complexo de planejamento e logística 

voltados para o controle das anomalias operacionais, da corrupção, e com foco no 

usuário, com avaliação de desempenho operacional por meio de relatórios 

gerenciais em todos os níveis. 

Dentro desse mesmo contexto, foi implementado o atendimento programado 

através de uma central de teleatendimento que permitia ao usuário a marcação de 

local, data e hora de atendimento nos Posto de Serviço, a formalização de 

atribuições e responsabilidades caracterizando a diferenciação entre as funções 

organizacionais, a organização dos cargos hierárquicos em que cada subunidade -

célula, linha e módulo - era diretamente subordinada a um cargo de um nível 

superior, além de regras e atos administrativos regulados formalmente através de 

instrumentos formais de gestão. 

Os instrumentos formais de gestão weberianos - manuais, circulares 

operacionais - fizeram-se presentes resgatando e disciplinando os procedimentos 

tronando-os padronizados em qualquer das situações. Em benefício do usuário dos 

serviços públicos. 

No conceitos weberianos, a organização burocrática no projeto era eficiente, 

constituída de especialistas, e lidava com as pessoas de modo impessoal, o que 
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garantia o cumprimento das normas e regras em qualquer circunstância. A lógica da 

eficácia e eficiência e à lógica dos custos se opunha à lógica do sentimento. 

o desenvolvimento da análise organizacional requereu o expurgo dos padrões 

distorcidos de linguagem e conceituação,26 levando em conta a singularidade de 

cada situação, com reexame do ambiente, seguindo a estratégia de poder adotada 

para determinação, criação e modelagem do novo ambiente organizacional criado 

pelo projeto. 

Assim, o projeto combinou a estrutura organizacional por funções ou 

departamentalizada, mesclou equipes especialistas funcionais por projeto - com 

olheiros -, dando prioridade a áreas de negócio ou a demandas de programas ou 

produtos específicos, fundiu ou aniquilou aptidões e habilidades, incrementou ou 

eliminou a adaptabilidade da autarquia para lidar com os seus ambientes, incentivou 

ou desmotivou a coordenação entre especialidades funcionais, otimizando a 

utilização dos recursos humanos externos, e desconsiderou a participação dos 

níveis gerenciais médios e inferiores formais do quadro próprio. 

A presença dos gestores como supervisores do trabalho voltados para a busca 

de maior eficácia torna Fayol presente no processo, assim como o regime militarista 

ou monárquico de Taylor, quando se evidenciou a unidade do comando 

presidencialista em todo o processo de intervenção. 

Os fortes interesses individuais ou dos grupos não podiam ser considerados na 

nova filosofia de operação (Mary Parker Follet, gestão participativa da Teoria Z de 

Ouchi). 

A tônica implementada foi a da descentralização com responsabilidade 

operacional sem delegação de autonomia. A preocupação estava voltada para os 

processos, com obtenção de resultados e foco no usuário dos serviços, e não no 

bem-estar dos prestadores de serviço, ou na eficiência dos canais de comunicação 

26 GUERREIRO, Ramos, Alberto. A Nova Ciência das Organizações: Uma Reconceituação da 
Riqueza das Nações. Rio de Janeiro, Editora da FGV, 1981, i edição. 
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entre esses e a direção da autarquia (Elton Mayo, Escola das Relações Humanas), 

muito embora os objetivos estivessem claramente incorporados antes e através do 

treinamento interno intenso preparatório para o exercício de cada cargo ou função 

nos Postos de Serviço. 

Os canais de comunicação entre os indivíduos e a direção da autarquia 

estavam estruturados para operar bem desde que para disseminar os objetivos 

intrínsecos dos processos, e não como apregoava Elton Mayo, defensor da Escola 

de Relações Humanas. Os objetivos, entretanto, estiveram sempre claramente 

incorporados, através do treinamento interno intenso, preparatório para o exercício 

de cada cargo ou função. 

A cadeia de produtividade exigida não podia ser flexível, e era estabelecida 

independentemente das condições de trabalho oferecidas pelos postos de serviço, 

cujas instalações eram apenas satisfatórias e, em alguns casos, até desconfortáveis 

para os estagiários e os prestadores de serviço. 

Em contrapartida às exigências funcionais e operacionais, o moral dos 

universitários era elevado, pois eles se sentiam participantes de todo o processo, 

que, em última instância, estava orientado para a redução da corrupção. 

Contribuía para esse comportamento o critério de remuneração adotado, não 

inferior a R$600,OO para um período de atividade de seis horas. Com melhor 

remuneração reduziu-se a corrupção e obtiveram maior engajamento e maior 

qualidade no serviço prestado. 

O relacionamento social entre os superiores e subordinados foi baseado 

essencialmente na autoridade, em um comportamento de postura e sem 

flexibilização para ambos por parte da diretoria. Entretanto, a produtividade e a 

qualidade eram altas, com reconhecimento por parte da população" majoritária. 

Não se teve registro, durante todo o processo-piloto, de alienação do grupo ou 

dos seus componentes em relação às exigências inflexibilizadas no cumprimento 
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das regras e procedimentos estipulados e exigidos, talvez em decorrência do fato de 

a estratégia ter sido a da clarificação e massificação dos novos conceitos e papéis 

dos estagiários e prestadores de serviço em todas as etapas de recrutamento, 

seleção, treinamento e alocação nos seus postos de trabalho. 

Apesar da fundamentação clássica mecanicista do projeto, pôde-se também 

sentir os conceitos da Escola Comporta mental - cada um era alocado nas suas 

atividades em função das suas habilidades e capacidades, e as necessidades de 

crescimento pessoal, de realização e de desenvolvimento interior eram levadas em 

conta. 

Da mesma maneira, as suposições da Escola de Relações Humanas relativas 

às necessidades de aceitação, de status e de reconhecimento se confirmaram no 

corpo dos universitários e prestadores de serviços, na medida em que: 

» foi-lhes dada a oportunidade de um posto de trabalho em um mercado 

recessivo; 

» foi-lhes dada a oportunidade de experiência prática como estagiários em 

atividades ligadas ou não as suas carreiras; 

» foi-lhes dada a oportunidade de participação em um processo de resgate 

da moral e da ética organizacional dentro de uma instituição considerada 

sem salvação; 

» foi-lhes dada a oportunidade de reconhecimento da população pelo 

trabalho realizado, e, conseqüentemente, a obtenção de status e de 

aceitação nos respectivos grupos de convivência. 

Talvez possamos interpretar que os conceitos da Teoria de Z de Douglas 

McGregor, da Escola Neoclássica, viessem ao encontro da experiência relatada. 

fazendo convergirem as aspirações individuais com as da autarquia. 
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Frederick Herzberg afirma que bons fatores higiênicos são necessários mas 

não são suficientes para motivar ou "enquadrar" as pessoas nos objetivos 

organizacionais. 

Guerreiro Ramos relata que, ao mesmo tempo que a especialização é 

necessária para assegurar a eficiência administrativa, a impessoalidade é 

indispensável para garantir a racionalidade funcional, o que corresponde à ética da 

responsabilidade. 27. 

27 RAMOS, Guerreiro Administração e Estratégia para o Desenvolvimento. Fundação Getulio 
Vargas. Rio de Janeiro, 1996, pp. 50-56. 
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CAPíTULO V - CONCLUSÕES 

Segundo Riggs,28 institucionaliza-se a fraqueza da burocracia através de uma 

espantosa fragmentação dos modelos burocráticos público ou privado. Aglutinam-se 

problemas com a internalização das regras, o excesso de formalismo nas 

comunicações, a resistência a mudanças, a despersonalização, a categorização das 

decisões, a superconformidade às rotinas, a interiorização da organização, a 

desconsideração para com a organização informal, a multiplicidade de chefes sem 

competência técnica, as regras arbitrárias e inconseqüentes, e, sobretudo, a 

incapacidade de assimilar o influxo das novas tecnologias 

Sobre os mesmos, antigos e polêmicos assuntos, outros autores entendem que 

estamos mergulhados na era dos pressupostos, sejam eles econômicos, sociais, 

políticos ou mentais, em decorrência das constantes e inúmeras transformações que 

nos cercam, desde há muito tempo! 

Essas transformações, entretanto, são estágios, que não decorrem apenas das 

transformações e avanços tecnológicos, mas, também, das transformações culturais, 

e, assim, necessitam ser entendidos, independentemente de nos encontrarmos em 

uma era industrial, pós-industrial, ou passando pela terceira Revolução Industrial. 

Os apelos aos investidores institucionais - fundações, igrejas, universidades, 

pessoas físicas e sociedade civil -, que supostamente seriam mais sensíveis aos 

aspectos e problemas éticos e sociais no exercício do poder que detêm na pressão 

sobre as elites dirigentes, também não têm resultado em mudanças de 

comportamento significativas ou gerado resultados efetivos para as organizações. 

Permanece o dilema. De uma forma geral, não temos sabido nos livrar das 

grandes organizações, não sabemos como organizá-Ias nem como organizar a 

própria sociedade sem elas, e não temos sido competentes em continuar provendo 

com qualidade as necessidades da população. 
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o ambiente organizacional e social em que se encontra o tomador de decisão 

determina quais as conseqüências que ele irá antever e quais as que vai ignorar. O 

administrador público, por razões estruturais e conjunturais, não dispõe de todo o 

conjunto de alternativas, não está treinado para avaliar as conseqüências, não 

dispõe de conhecimento, não avalia o risco das conseqüências, decide em clima de 

incerteza, não estabelece uma função-utilidade dos inúmeros modelos teóricos 

gerenciais objeto das suas decisões, além de não dispor de estrutura organizacional 

que dê suporte às suas decisões. 

Tal como os nativos antropofágicos, poder-se-ia, com as devidas reduções e 

cuidados, levar ao caldeirão as centenas de emergentes teorias organizacionais de 

gerenciamento estratégico e organizacional, representadas mais recentemente 

"pelos Druckers, Porters, Senges, Hammers, Prahalads que inundam as prateleiras, 

confundem consultores e desorganizam executivos e empresas.29 

Na realidade, não importa qual teoria de gerenciamento esteja sendo adotada, 

constatada ou testada para solucionar os problemas apontados por Riggs. Importa 

que a redução seja feita ao meio ambiente interno e externo de intra e inter-atuação 

da organização. 

A sensação de crise - ou entropia - permanente parece ser um sintoma de que 

os modismos gerenciais, que há muito procuram interpretar e equacionar as 

organizações, devem ceder um pouco de posição para a compreensão adequada da 

"era" em que se encontram as organizações. 

O reformismo - conjunto de decisões, atos ou atitudes que objetivam 

implementar inovações tecnológicas ou mudanças de práticas gerenciais sem que o 

status quo e as forças da inércia, que o consolidam e o caracterizam, sejam 

alterados - se não acarreta piora o caos e a entropia organizacionais, na medida em 

que desconsidera a necessária mescla de teorias conservadoras com atitudes 

inovadoras. 

28 RIGGS, F.W. A Ecologia da Administração Pública. Fundação Getulio Vargas, 1964. 
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De acordo com Martindale,30 " ... nenhum estágio da civilização surge 

espontaneamente, mas cresce ou é desenvolvido de um estágio anterior a ele ... ". 

Gerenciar é, pois, colocar em prática uma estratégia, tanto no nível microssocial 

como no nível macrossocial. É escolher entre possibilidades objetivas. A qualidade 

de seu desempenho é demonstrada pelo acerto de sua escolha, isto é, pela 

adequabilidade ao objetivo, à estrutura vigente e às condicionantes sociais, políticas, 

ecológicas e culturais com as quais se defronta. Em qualquer situação, micro ou 

macro-administrativa, existe um complexo de possibilidades objetivas.31 

Herbert Simon ressalta que a organização é composta de indivíduos atuantes e 

diuturnamente confrontados com um sem-número de alternativas de 

comportamento, algumas conscientes, que norteiam a decisão ou a escolha. 

A decisão, segundo o autor, é o processo pelo qual uma dessas alternativas 

em cada momento do comportamento é selecionada, a fim de ser efetivada. A série 

de tais decisões que determinam o comportamento para um período de tempo pode 

ser chamada de estratégia.32 

Se a consciência ou a percepção do administrador é limitada e só alcança uma 

parcela das alternativas que objetivamente estão dentro de si, a sua capacidade de 

agir por comparações, tentativas, aproximações e extrapolações no emprego de 

diferentes teorias de gerenciamento estratégico com sucesso é igualmente limitada. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado aos grupos envolvidos com o contexto da 

ação. 

Já se disse que administrar é o saber que possibilita ou facilita, a quem o 

possui, conseguir um objetivo. Nessas condições, complementa Simon, a decisão é 

29 BARRETO, Júlio, in: WOOD Jr., Thomas. Um Dia no Circo. Carta Capital, ano li, No. 50, pp 82-83. 
Junho. São Paulo.1997. 
30 MAR T/NDA LE, Don, "The Formation and Destruction of Communities", in GEORGE K. 
ZOLLSCHAN e WAL TER HIRSCH, Explorations in Social Change, Houghton Miffiin Company, 
Boston, 1964, in GUERREIRO RAMOS, Administração e Estratégia do Desenvolvimento. FGV -
Fundação Getúlio Vargas, Serviço de Publicações, Rio de Janeiro. 1966. 
31 RAMOS, Guerreiro. Administração e Estratégia do Desenvolvimento. FGV - Fundação Getulio 
Vargas, Serviço de Publicações, Rio de Janeiro. 1966. 
32 SIMON, Herbert. Administrative Behavior. The Macmillan Company. New York. 1961. 
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processo - alistamento de todas as estratégias, determinação de todas as 

conseqüências e avaliação comparativa das conseqüências. Jamais é um ato 

perfeito, encerrado. É particípio presente. É atuação. Requer resultados relevantes. 

Embora Habermas defenda que a saída para o Estado é o abandono da 

racionalidade instrumental e a promoção da integração social, podemos perceber, 

no Projeto Detran/RJ, que, muito pelo contrário, a exigência talvez seja a do 

atendimento das necessidades básicas de estruturação e de formalização, com o 

poder e a vontade política necessárias para implementá-Ias. 

o modernismo, ou até a modernização, deverá ser esférico, ambiental, 

planejado, formal, objetivando efetividade, eficiência e eficácia de curto prazo, 

regulamentando o impacto, observando a relevância dos valores, a racionalidade 

dos resultados requeridos pelos usuários e consumidores, com capacidade 

estrutural, de decisão, descentralização máxima segundo a especificidade de 

objetivos, centralização rígida dos controles, e impondo a doutrina do 

comprometimento e da responsabilidade por objetivos. 

De acordo com Warren Bennis e Burt Nanus, em Leaders, the Strategic for 

Taking Change, editado em 1985, " ... a liderança efetiva é capaz de mudar 

organizações do estado em que se encontram para suas situações futuras, criar 

condições de oportunidades potenciais, despertar o senso de compromisso dos 

funcionários para com a mudança e fazer florescer nas organizações novas culturas 

e estratégias capazes de mobilizar e focalizar energia e recursos ... " 33 

o modernismo - e não a modernização - e as novas tecnologias - adotadas 

sem a devida redução - promoveram nas organizações, públicas ou privadas, 

incapacidades de aprendizado organizacional, criaram estruturas inibidoras do 

envolvimento das pessoas e das equipes, geraram desemprego e terceirização sem 

medidas, estabeleceram abordagens diferenciadas de planejamento estratégico das 

inúmeras escolas, propiciaram desenvolvimento e implementação de sistemas e de 

33 TAPSCOTT, Don & CASTON, Art Mudança de Paradigma - A Nova Promessa da Tecnologia 
de Informação, Makron Books, Sêo Paulo, 1995. 
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softwares e novas teorias de gerenciamento de mudança que se transformaram em 

obstáculos para as suas efetividades. 

As organizações que acumulam esses problemas "tendem a ser 

excessivamente administradas e insuficientemente lideradas".34 O antigo modelo no 

qual só os administradores da alta direção pensam e as bases atuam tem ainda o 

seu lugar na grande maioria das organizações públicas, a exemplo do Detran/RJ. 

Segundo Peter Senge, "na organização capaz de aprender, os líderes são 

planejadores, cooperadores e professores. Eles são responsáveis pela construção 

de organizações em que as pessoas possam continuamente expandir suas 

capacidades para compreender a sua complexidade, pelo esclarecimento da visão e 

da missão e pela melhoria dos modelos mentais compartilhados. Ou seja, os líderes 

são responsáveis pelo aprendizado da organização". 35 

O desafio de liderança é na verdade um desafio de reaprendizado. As 

empresas e os seus executivos têm, sim, que se revisualizar - "reimage itself' - para 

poderem compreender o modo pelo qual a gestão da inovação e o planejamento 

estratégico podem influenciar na sua efetividade, traduzindo essa visão em ações 

irreversíveis por meio da autoridade formal e incontestável. 

O desafio do aprendizado é o desafio representado pelo condicionamento da 

empresa aos conhecimentos, atitudes e técnicas necessárias para a obtenção do 

sucesso. E, num primeiro momento, estes ainda são instrumentais e clássicos, com 

amparo no poder para implementá-los. 

Determinados outros conceitos, filosofias ou correntes teóricas não se 

aplicariam ou, com certeza, postergariam, em muito, os resultados alcançados pelo 

Detran/RJ a partir de 1996. 

34 BENN/S e NANUS, Leaders, the Strategic for Taking Change, p. 21. 
35 SENGE, Peter M. The Fifth Discipline, p. 340. 
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Nesse contexto, a abordagem instrumental e neoclássica para a solução de 

problemas de organização em crise pode ser demonstrada como sendo um pré

requisito para o equacionamento e a regularização iniciais do processo de 

homeostase de grande parte das empresas. 

A pressuposição inicial teórica é que para a maior parte das organizações 

públicas, e também as privadas, as ações esperadas ou requeridas pelo consumidor 

de serviços exigem fundamentação mais clássica, mais taylorista, fayolista e 

weberiana do que os resultados proporcionados pela organizações privadas 

chamadas "empresa hipertexto". 

Tem sido normalmente precoce, frustrante e desastrosa a adoção pura e 

simples de novos modelos de gerenciamento organizacional indiscriminadamente. 

Como exemplo de precocidade, poderíamos citar as tentativas de adoção - até 

o momento pouquíssimas implementações e muitos insucessos - de modelos para 

gerenciamento de organizações públicas de caráter social do tipo "governo

empresa" diante do qual o poder é teoricamente outorgado aos administradores 

públicos para que satisfaçam, na gestão empresarial da coisa pública, os 

imperativos do "valor usuário", "valor social-econômico agregado", "valor social 

acrescentado" e "o retorno do imposto empregue", dentre outros indicadores ou 

índices de satisfação. 

Confere relevância particular ao presente estudo o efetivo-demonstração 

alcançado com o desenvolvimento e a implementação do projeto da DRV do 

Denatran/RJ, na medida em que o enfoque clássico para a solução dos seus 

problemas, apoiado na prática da racionalidade instrumental/estrutural e da vontade 

política, permitiu ao órgão de trânsito obter, fundamentalmente, em curto período de 

tempo: 

~ Ganhos institucionais; 

~ Ganhos gerenciais; 

~ Ganhos operacionais; 
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~ Atualização tecnológica; 

~ Aumento substancial da arrecadação de impostos atrasados, taxas de 

serviço e de vistoria obrigatória; 

~ Ganhos significativos políticos em decorrência da repercussão positiva 

diante da população do estado; 

~ Ganhos administrativos e técnicos na medida em que essa ação 

possibilitou geração de caixa para investimentos e manutenção de obras 

públicas. 

Como já disse Peter Drucker, a orquestra é ainda um bom modelo de 

funcionamento: o trabalho em harmonia encadeada do grupo produz resultados 

sempre consoantes com os objetivos organizacionais. 

A questão básica do gerenciamento, segundo um irlandês especialista em 

organizações e a cuja referência não tivemos acesso, encontra-se na mitologia 

grega, na qual quatro divindades correspondem a quatro formas de inteligência e de 

personalidade: 

~ a intuitiva - Zeus 

~ a lógica - Apolo 

~ a prática - Atena 

~ a racional - Dionisio 

A gestão da inovação tecnológica e administrativa e o planejamento estratégico 

para implementá-Ias com sucesso em organizações entrópicas talvez dependessem 

apenas do mix dessas quatro formas de inteligência, associado à vontade política 

com a inerente autoridade e poder para consolidá-Ias. 

Concluindo este trabalho vale, igualmente, relembrar Cícero: 

"É necessário que sejamos escravos das leis para que possamos ser livres." 
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Quanto maior a crise nos modelos mentais de compreensão dos estágios 

diferenciados de entropia de cada organização, maiores serão as crises de 

compreensão e diagnóstico da realidade. 
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