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RESUMO 

O objeto de estudo do presente trabalho é a que~ 

tão da supervisão na organização sanitãria brasileira, 

mentada nas clãssicas teorias da Administração. 

funda 

Procurou-se recuperar as peculiaridades da supei 

visão, a partir da identificação das caracterlsticas por ela 

assumidas, em diferentes estruturas organizacionais - represe~ 

taç6es de escolas da Teoria Administrativa - e que atuam como 

fonte de modelos, historicamente adotados pela organização sa 

nitãria brasileira. 

A supervisão revelou, em sua evolução, a incorpQ 

ração dos pressupostos e da linguagem da Administração, absor

vidos pela organização sanitãria, quais sejam, os da empresa, 

embora tente configurar-se como um serviço técnico, desprovido 

de qualquer significado polltico e ideológico. Voltada para os 

aspectos tecnoburocrãticos da assistência ã saude, apresenta, 

como elementos bãsicos, caracterlsticos, o controle e a educa

çao do trabalhador, embora, em determinados momentos da evolu 

çao organizacional, um se apresente com maior predomlnio em re 

lação ao outro. 

Diante dos problemas envolvidos na anãlise da 

questão, conclui-se pela necessidade de aprofundamento de seu 

estudo, no marco das relações entre Administração e Sociedade, 

para poder visualizar o real significado do papel assumido p~ 

la supervisão, enquanto prãtica socialmente determinada. 



SUMMARY 

o Jt g a.n-<. z a.-t-<. o n. -<.-6 -th e .{-6 -6 u.e -6 -t u.d-<. e d -thJto u.g h o u.-t -t h-<.-6 wo Jt!z o n. -th e 

ba6-<.6 o6 cla.66ica.l -theoJtie6 in Admini6-tJta.t-<.on. 

Pecu.l-<.a.Jti-tie6 o6 6upeJtv-<.-6ion weJte inve6t-<.ga.ted 

-thJtou.gh -the ident-<-6-<-ca.-t-<.on o6 cha.Jta.c-teJti6-tic-6 -they ga.ined a.long 

6epa.Jta.-te oJtga.n-<.za.-t-<.on.a.l 6-tJtu.c-tu.Jte6 which 6ollow -6chool6 o6 

Admút-<.6 tJta.t-<.ve TheoJty a.nd -tha.t opeJta.te a.6 h-<.6toJt-<.ca.R..R..y a.ccepted 

model6 by the BJta.z-<.l-<.a.n pu.bl-<.c hea.lth oJtga.niza.t-<.on.. 

Fu.lly a.b6oJtbed by the hea.lth oJtga.niza.tion, 

la.ngu.a.ge o6 enteJtpJti6e a.dmin.i6-tJra.-tion, thJtou.ghou.-t -<.-t6 evolu.tion, 

a.l-thou.gh ma.lzing a.n e66oJt-t -to p!te6en-t -<.-t6eR..6 ma.inly a.-6 a. 

.teclw-<.ca.R.. 6 eJtv-<.ce devo-<.d o 6 a.ny poLi.-tica.R.. oJt -<.deo.to g-<.ca.R.. 

meanútg. A-<-m-tng a.t -th e -techn-<.ca.t a.nd b u.Jtea.u.cJta.-t-<.ca.t a.6 pec-t-6 o 6 

hea.t-th ca.Jte, -<.-t conta.-<.n-6 a.-6 ba.-6-<.c cha.Jta.c-teJt-<.-6-t-<.cal etemen-t-6 -the 

contJrol a.nd edu.catioH o6 employee6 a.Lthou.gh une pJtedom-<.na.-te-6 

oveJt the othe~ a.t ceJttain -6tage-6 o6 oJtga.niza.tiona.l evolu.tion. 

Loolz-<.ng a.t the pJtoblem6 de.p-<.cted du.Jt-<.ng the. 

ana.ly-6i-6 o6 the i-6-6u.e it -<.-6 conclu.ded tha.t theJte -<.-6 Jtea.t need 

o6 6u.JttheJt go-<.ng -<.nto the ma.tteJt -6pecia.tty a.-6 to wha.t conceJtn6 

.tlte Jtela.t-<.on-6h-<.p between. Adm-<.n.-<.-6tJta.t-<.on a.nd Society, -6o a.-6 to 

betteJt cta.Jti6tJ the Jtea.l mea.n-<.ng o6 the JtÔle pla.yed by 
. 

-6upe.Jtvi6ion a.6 a. joc-<.atty de.te.Jtm-<.na.te.d pJta.ct-<.ce.. 
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A supervisão tem sido considerada elemento indis 

pensãvel na execuçao de programas de saüde de modo geral e do 

materno-infantil, em particular, atribuindo-se-lhe o papel de 

garantir a execuçao, de acordo com o planejado e, ao mesmo tem 

po, o de detectar dificuldades prãticas de execuçao e as ra 

zões das mesmas, no sentido de realimentar o processo de plan~ 

jamento. 

Teoricamente, muito pouco tem-se discutido sobre 

a importância da supervisão, tampouco tem-se questionado o seu 

mérito. Entretanto, ao se operacionalizar, dificuldades surgem, 

sejam em relação ã definição de seu papel no contexto organiz~ 

cional, gerando conflitos em relação ãs funções administrati 

vas, decorrentes da inadequação dos agentes de supervisão ou 

da forma em que e realizada, sejam em relação a dificuldades 

operativas, prÕprias do setor saude. 

r freqÜente, diante de dificuldades na execuçao 

de programa materno-infantil, conforme o planejado, atribuir

se ã supervisão a responsabilidade pela mã execução, nao conse 

cução ou consecução parcial de objetivos, esperando-se dela 

uma capacidade resolutiva, que nem sempre estã ao seu alcance. 

Nesta linha de raciocínio, VIDAL(l) assinala que: 

.. Apesar dos inúmeros discursos, textos e trabalhos científicos 

que têm tratado da supervisão em geral e da supervisão nos pr~ 
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gramas de saude, em particular, ainda se discute sua validade 

e, o que e pior, ainda se duvida de sua existencia. t freqÜe~ 

te que se declare que 'em nosso serviço de saude ou em nosso 

programa não existe nenhuma supervisão'. Pareceria que, apesar 

de a supervisão constituir um ente identificável, hã uma posj_ 

ção tão negativa frente a ela que se gostaria de apaga-la da 

realidade". 

Prosseguindo, o autor expoe que: "Isto nao quer 

dizer que nao se reconheça que a supervisão e necessária; pelo 

contrario, em todos os programas de saude dã-se ênfase ã neces 

sidade imprescindível de supervisão. Expressamos uma necessida 

de de supervisão e de sermos supervisionados, de compartilhar 

com outros as responsabilidades de nossas açoes, porem, ao me! 

mo tempo, tratamos de nega-la, de maneira análoga ao conflito 

entre a necessidade de afeto paternal e sua negaçao explicita." 

A medida que se analisa a execução de programas 

de saude, por parte de diferentes instituições, verificam-sedi 

ferenças na supervisão efetuada, sejam em termos de funções,de 

maior ou menor autoridade, sejam em termos de tipos de 

tes. 

agen-

A propõsito, NOGUEIRA( 2 ) ressalta que: "As carac 

terísticas da supervisão têm variado ao longo do tempo, de 

acordo com o contexto social e político-institucional em que 

ela se insere". ( ... )"e a variabilidade do mencionado contex

to conta muito. Assim como difere profundamente o processo de 

supervisão aplicado ao trabalho escravo (pelos feitores) daqu~ 

les aplicados aos operarias ~e uma fabrica moderna, tambem são 

distintos os tipos de supervisão detectãveis entre as multi-
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plas formas de organização dos serviços de saude". 

Diante disso, ressaltam-se algumas questões, que 

requerem a necessidade de uma compreensão mais clara do que e 

a supervisão, o espaço que ocupa dentro das organizações, os 

fundamentos que a sustentam, para que seja possivel encar~-la 

num plano mais concreto, mais real. 

Dessa forma, evidencia-se, num primeiro momento 

da anãlise da supervisão, uma necessidade de investigação que 

transcenda, como campo de anãlise, o nível específico do pro

grama materno-infantil, bem como o nível dos programas de sau 

de, de modo geral, numa perspectiva de entender a administra 

ç a o de s s e s s e r v i ç os , s u s te n ta da por um ma r c o te o r i c o ma i s abra n 

gente de administração geral, em suas relações com a sociedade, 

onde emerge como um corpo de conhecimentos. 

Em seguida, faz-se necessãrio, face ao interesse 

no setor de serviços de saude, enfocar a supervisão em organi

zações de saúde, partindo-se do pressuposto, portanto, de en 

xerg~-la como parte do processo administrativo, conquanto ab

sorvendo as caracteristicas do contexto organizacional e de mo 

delas teõricos adotados, que, por sua vez, refletem a forma co 

mo as sociedades se organizam e se estruturam em relação ã prQ 

dução. 

Para tanto, recorrer-se-a, neste trabalho, aos 

fundamentos de administração, enquanto corpo do conhecimento 

que se estruturou a partir da emergência do capitalismo, como 

necessidade de organização do processo de trabalho, dentro de 

uma visão social do trabalho. 
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Assim, o objeto deste trabalho amplia-se, nao se 

esgotando em tentar analisar a supervisão dentre as funções ad 

ministrativas, verificando as influências de variãveis intra-

organizacionais em sua definição, papel, mas transcendendo-a 

dentro de um marco teórico mais amplo, no sentido de permitir 

a sua visualização enquanto parte de um processo que antecede 

a própria estruturação da administração, mas que se constitui 

em seu substrato, qual seja, a evolução do processo de 

lho, associada ã evolução do capitalismo. 

trab a 

Não se tem, com isso, a pretensão de aprofundar 

questões de economia, politica, sociologia e administração,mas 

buscar, nestas ãreas do conhecimento, subsidias necessãrios -a 

compreensão de fen6menos que ocorrem a nivel de organizações, 

para, em seguida, apreender, com maior clareza, questões refe 

rentes a administração em saúde e, em particular, ã supervisão, 

que se concretizam a nivel de serviços que operam programas de 

saude materno-infantil. 

Com essa intenção, o trabalho compreende duas 

partes fundam~ntais: a primeira, em que se procura situar a 

supervisão no quadro da administração geral, apreendendo as 

caracteristicas que assume em diferentes estruturas o rg a n i z ~ 

cionais, procurando estabelecer a relação entre estrutura org~ 

nizacional, funções administrativas e supervisão; a segunda, 

diante do quadro delineado na primeira parte, tenta-se proc~ 

der a uma releitura do mesmo, segundo um quadro de referência 

teórico, buscando nas ciências sociais, com o objetivo de 

apreender o real significado da administração, das organizaçõe~ 

e da supervisão, em particular, cônsiderando-os em suas determina 

çoes histórico-sociais. 
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A preocupaçao com supervisão em saúde, de forma 

mais intensa e com uma base cientifica mais depurada, verifi

ca-se, nos paises da Amirica Latina, a partir da dicada de 

1970, quando a administração de recursos humanos*ganha relevãn 

cia. 

Essa questão se evidencia concretamente a partir 

da IV Reunião Especial de Ministros de Saude das Américas, em 

setembro de 1977, e da Conferencia Internacional sobre Cuida 

dos Primãrios de Saude, realizada em setembro de 1978, em Al

ma-Ata, URSS, sob os auspicios da Organização Mundial de Saude 

e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, em que se con

clui que 11 A meta social de todos os governos e que todo cida

dão alcance ate o ano 2000, um nivel de saude que lhe permita 

levar uma vida social e economicamente produtiva, sendo a ate~ 

ção primaria a chave para que essa meta seja alcançada 11
• (l) 

Entre as recomendações da Conferência Internacio 

(*) Segundo Nogueira, existem duas formas distintas de tratar 
o pessoal de saúde, enquanto força de trabalho e enquanto re 
cursos humanos. Força de trabalho e termo consagrado pela eco 
nomia politica, acentuando em primeiro lugar a natureza do tra 
balho e as relações entre pessoas; quem diz força de trabalho: 
pensa imediatamente em coisas tais como produção, emprego~esem 
prego, renda, divisão de trabalho, etc. Recurso humano e expres 
são advinda da ciência da administração e se subordina ã Õpti~ 
ca de quem exerce algum tipo de função gerencial ou de planeja 
mento, com o propósito de aprimorar, ou ainda para administrar 
esse recurso especifico que e a capacidade de trabalho dos in 
divíduos. (NOGUEIRA, R.P. A força de trabalho em saüde. R. 
Adm. pübl. ll._{3): 61-70, Rio de Janeiro, 1983.). 
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nal sobre Cuidados Primãrios, hã três que explicitam a preocu

paçao com recursos humanos: 

. "que os governos atribuem alta prioridade a utilização inte 

gral de recursos humanos, definindo sua função técnica, suas 

qualificações de apoio e as atitudes requeridas de cada cate 

geria de profissional de saúde, de acordo com as tarefas que 

devam ser desenvolvidas para assegurar a eficãcia dos cuida 

dos primários de saude, e preparando equipes integradas por 

pessoal de saude comunitária, outros agentes de desenvolvi

mento, pessoal intermediãrio, enfermeiras, parteiras, médi

cos e onde aplicãvel, médicos e parteiras tradicionais". 

~que os governos tomem a si ou apeiem a reorientação e o 

treinamento, em todos os niveis, do pessoal existente, e a 

revisão de programas de treinamento de novos agentes comuni

tãrios de saúde; que os profissionais de saúde, especialme~ 

te os medicos e enfP.rmeiras, sejam social e tecnicamente trei 

nados e motivados para servir a comunidade; que todas as for 

mas de treinamento incluam atividades de campo, que os mêdi 

cose outros profissionais de saúde sejam exortados, ao ini 

cio de suas carreiras, a trabalhar em ãreas mal servidas; e 

que se atente devidamente para a educação continuada, a su

pervisão de apoio (grifo nosso), a preparação de instruto 

res de pessoal de saúde e o treinamento em saúde do pessoal 

de outros setores". 

"que o pessoal de saude de todos os niveis conte com incenti 

vos relativamente proporcionais ao isolamento e as dificulda 

des das condições em que vive e trabalha". 
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O que se verifica e que, mais intensamente a pa~ 

tir de Alma-Ata, os programas e as politicas de extensão de co 

bertura e atenção primãria procuram outras soluções educacionais 

que nao dependam tanto do aparelho formador e dos riscos ou 

desvios identificados na tradição acadêmica, mesmo quando a uni 

versidade se propoe a trabalhar extra-muros, como e o caso dos 

Programas de Integração Docente-Assistencial (IDA). 

Com efeito, supervisão e educação continuada,jun 

tamente com os sistemas de informação, passam a ser vistas co 

mo instrumentos privilegiados para contornar as deficiências 

da educação universitãria e reciclar os profissionais dentro 

de uma orientação de atendimento primãrio e das necessidades 

globais de saúde, embora sua aplicação nem sempre surta os 

efeitos desejados, dados os inúmeros impedimentos e problemas 

de ordem politica e administrativa a que se submetem os progr~ 

mas de extensão universitãria( 2). 

Posteriormente ã Conferência de Alma-Ata, a Org! 

nização Panamericana de Saúde (OPAS) organizou o Seminãrio In 

ternacional de Supervisão em Lima, Peru, de 22 de abril a 7 de 

maio de 1980, com a participação de representantes de oito pai 

ses membros, tendo como resultado uma proposta de Supervisão 

que deveria ser discutida e operacionalizada a partir de semi 

nirios Nacionais de Capacitação em Supervisão em cada pais pa~ 

ticipante, com assessoria da OPAS e do Centro Latinoamericano 

de Tecnologia Educativa de Saúde (CLATES). 

O evento acima referido pode ser considerado fa 

to de grande importância para a abordagem da Supervisão em Sau 

de. Isto porque, alem de se apoiar em discussões teoricas, le 
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va em conta, explicitamente, as realidades institucionais, as 

sim como a politica de extensão de cobertura, através da cria 

çao e/ou ampliação da rede de serviços bãsicos. 

Em 1982, ocorrem nos diferentes paises da Améri

ca L a t i n a , s em i n ã r i os na c i o na i s pro mo v i dos p e 1 os r e s p e ct i vos M ...:!._ 

nistérios da Saüde e apoiados pela OPAS, no sentido de estar 

discutindo, a partir das recomendações do Seminãrio Internacio 

nal de Supervisão, as questões teõricas e institucionais, com 

o objetivo de operacionalizar a Supervisão no contexto das p~ 

liticas de extensão de cobertura de cada pais, consideradas as 

peculiaridades de cada realidade. 

No Brasil, a Secretaria Geral do Ministério da 

Saüde criou o Grupo de Trabalho de Supervisão e Educação Conti 

nuada (GT/SEC), com o objetivo de "estimular uma abordagem gl.Q_ 

bal dos problemas de Supervisão e Educação Continuada que con 

duza a implantação e/ou aperfeiçoamento de esquemas operaci~ 

nais e de apoio a essas atividades, em consonância com a poli 

tica de ampliação, fortalecimento e integração dos serviços de 

saude"{J). Desse esforço, resultou a publicação do 

"Supervisão em Serviços Bãsicos de Saüde"( 4). 

documento 

O fato de a supervisão ter-se evidenciado mais 

especificamente a partir da Conferência de Alma-Ata não signi

fica, entretanto, que não tenha sido considerada anteriormente 

como necessidade nos serviços de saüde. 

Vale ressaltar que a anãlise da evolução histõri 

ca dos estudos de oferta de demanda de recursos humanos em sau 

de mostra que, até meados do seculo, a demanda era tão grande 
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que era sinal de progresso conseguir diminuir o deficit exis 

tente. Esta e a razao porque, no periodo de 1955 a 1975, a preQ_ 

cupação e centrada no planejamento educacional, nos conteúdos, 

na expansão de escolas, e não no que representava o recurso hu 

mano como resposta a uma demanda social. 

A preocupaçao com aspectos quantitativos e sua 

formação, no que diz respeito a recursos humanos em saude, no 

periodo que antecede a Conferência de Alma-Ata, pode ser veri 

ficada a partir de meados da década de 50, com base em documen 

tos de organismos internacionais da época, tais como a publica

çao de 1958 da"Pan American Sanitary Bureau"- "Summary of four

year reports on health conditions in the Americas .. (S) que, com 

base em dados das Américas, chama a atenção para a necessidade 

de incrementar o numero de médicos parn prover os serviços de 

s a Ü de , r e q u e r e n do a e x p a n s ã o dos r e c u r s os da e d u c a ç ã o e de t r e i 

namento. 

Segundo ANDRADE(G), essa colocação constitui, 

provavelmente, a primeira referência explicita ao planejamento 

de recursos humanos em um documento oficial a nivel regional. 

A Reunião de Punta del Este, em 1961, assinala o 

acordo entre os paises membros em 11 determinar o numero de téc 

nicos de diversas categorias, necessário para cada função ou 

profissão ... Posteriormente, na Reunião de Ministro de Saúde, 

celebrada em abril de 1963, em Washington, salientou-se a ne 

cessidade de rever os programas de ensino da medicina, segundo 

objetivos precisos, 11 Como parte inseparável de qualquer progr~ 

ma de saúde, sendo aconselháv~l, para tanto, realizá-lo em es 

treita relação com representantes das instituições implicadas 



. 7 . 

na assistência médica e no cuidado da saúde dos paises 11 (?)_ 

11- • Como consequenc1a do interesse manifestado pelos 

governos, a Oficina Sanitãria Panamericana e a Fundação Milbank 

Memorial promoveram, ainda em 1963, na cidade de Nova York, uma 

Mesa Redonda sobre Recursos Humanos para as atividades de sau 

de e programas de educação médica na América Latina. 

Nessa reunião estabeleceram-se as bases concei 

tuais e metodolÕgicas dos estudos de recursos humanos na Re

gião e se assumiu o compromisso de promover um desses estudos 

em um pais da América Latina(S). 

11- • Como consequenc1a do anteri.or, foi realizado um 

estudo na Colômbia, o qual motivou em 1967, a celebração de 

uma Conferência em Maracay, Venezuela, em que se analisaram a 

metodologia utilizada e os resultados obtidos. De forma mais 

ou menos simultânea, outros estudos sobre recursos humanos em 

saúde se efetuaram no Peru, Chile e Argentina. Ao mesmo tempo 

que tais fatos ocorriam, desde a primeira metade da década de 

60, os paises da América Latina começaram a encarar o problema 

do planejamento em saúde, com o surgimento do chamado método 

CENDES/OPS, em cuja aplicação foi treinada a maioria dos pl~ 

nejadores da saüde dos paises latino-americanos. 

Nesse periodo, ainda, vãrios comitês de experts 

da OMS examinaram aspectos distintos da questão do pessoal de 

saüde, ressaltando a necessidade de incluir nos inquéritos sa 

nitãrios dos paises, dados sobre o ensino e formação do pes

soal médico e sanitãrio, necessidades de pessoal. Além disso, 

seminãrios e estudos regionais· foram organizados, no campo da 
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educação medica, principalmente dentro dos esforços no plano 

internacional das propostas de cooperação têcnica entre paises 

em desenvolvimento, desencadeando, a partir disso, o crescime~ 

to acelerado do numero de escolas de medicina em vãrios pai

ses(9). 

Para se ter uma idéia, desse periodo até 1975, o 

numero de escolas medicas cresceu em 137% nos paises subdesen 

volvidos de todo o mundo, segundo dados da OMS, e no Brasi\ em 

particular, o crescimento foi de 230% - correspondendo ã cria 

ção de 53 novas escolas medicas, crescendo, tambêm,a oferta de 

enfermeiros e pessoal auxiliar, refletindo tendências semelhan 

tes(lO). Em 1970, a OMS reuniu, em Genebra, um Grupo Cientifi

co para Estudos sobre Pessoal de Saüde, com a finalidade de: 
11 1) examinar a evolução dos estudos relativos ao planejamento 

e a utilização do pessoal nos programas sanitários nacionais e 

proceder, em particular, a uma avaliação dos métodos aplicados, 

a uma anãlise das funções atribuidas as diversas c a tego ri as 

de pessoal nos programas de saüde publica de alcances diversos 

e a um estudo dos problemas que apresenta a projeção das neces 

sidades de pessoal; 2) assessorar a OMS acerca da 

futura das investigações nesta matêria 11 .'ll) 

orientação 

Como recomendações do referido Grupo Cientifico, 

ressaltam-se: 1) a necessidade de se confiarem os estudos so 

bre pessoal de saüde a um serviço permanente que participe das 

atividades de planejamento sanitãrio; 2} a ênfase a ser dada 

pelas instituições docentes aos mêtodos de planejamento dope~ 

soal de saüde; 3) a necessidade de atividades de investigação 

para sintetizar e esclarecer os problemas que suscitam os estu 
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dos sobre pessoal de saüde. 

Apesar de todos esses esforços e recomendações, 

ate 1972, nenhum pais latino-americano havia conseguido prep~ 

rar e por em execuçao um plano de desenvolvimento de recursos 

humanos integrado a seu plano geral de saüde. Isso levou os Mi 

nistros de Saüde do Continente, em sua III Reunião celebrada 

em Santiago do Chile, em outubro de 1972, a recomendar dentro 

do Plano Decenal de Saüde para as Américas, o desenvolvimento, 

em cada pais, de um processo de planejamento de recursos huma 

nos, integrado ao planejamento da Saúde( 12 }. 

Com o objetivo de intercambiar e sistematizar as 

experiências nesse campo, a Organização Panamericana realizou 

a Primeira Conferência Panamericana sobre Planejamento de Re-

cursos Humanos em Saüde, em Otawff~ Canadi, de lO a 14 de se 

tembro de 1973, contando com a participação de 29 Paises Mem 

bras. Este evento constitui um passo importante para a canse 

cuçao de tal meta e uma oportunidade para discutir os probl~ 

mas e perspectivas em relação aos recursos humanos em saüde. 

As recomendações resultantes dessa I Conferência 

Panamericana sobre Planificação de Recursos Humanos em Saüde 

enfatizam: 

a necessidade de promover o desenvolvimento de programas na 

cionais de planejamento de recursos humanos de saüde, inte

grados no planejamento nacional de saúde, a longo prazo, es 

tabelecendo-se a nivel do Ministério da Saúde, unidades de 

recursos humanos que sejam o resultado de uma decisão polit! 

ca de abordar o problema; 
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articulação entre os serviços, os orgaos formadores e comuni 

da de; 

. o esquema e funcionamento de sistemas de informação de recu~ 

sos humanos relevantes ãs necessidades e capacidades dos paf 

ses da America Latina e do Caribe; 

programas de recursos humanos, visando, atendimento mais efi 

caz das necessidades de saüde; 

. formação de planejadores e de pessoal de saüde e 

continuada; 

. a investigação permanente; 

educação 

. cooperaçao da OPS para implantar as recomendações acima. 

A partir de então, no entender de NOGUEIRA(lJ) , 

surgem medidas politico-institucionais que procuram conferir 

uma forma mais racionalizada ã gerência de pessoal de saúde, 

porem sem muito sucesso. 

Diante do exposto, verifica-se que a preocupaçao 

com Recursos Humanos em saúde não se verifica repentinamente, 

por ocasião da Conferência de Alma-Ata, sendo, porêm, resulta

do de todo um processo de formulação, discussões, idas e vin 

das, para explicitar-se com maior intensidade e clareza naqu~ 

le momento, no contexto da atenção primãria. Chama atenção, e~ 

tretanto, que a explicitação da preocupação com aspectos oper~ 

cionais referentes ã supervisão, se dã com o projeto de "adies 

tramiento en supervisiõn y consulta en unidades locales de sa 

lud", aprovado em 1977 pelo Conselho Diretivo da OPS, tendo co 

mo objetivos: adestrar ou reorientar os supervisores e consul-
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tores de unidades locais de saüde nos países participantes( 14>. 
As atividades para execução do projeto, entretanto, iniciaram

se apenas dois anos apos a sua aprovação (1979), quando sere~ 

lizou o I Seminãrio Internacional sobre Capacitação em Supervi 

são, conforme anteriormente referido. 

Visto que a Supervisão, enquanto objeto partic~ 

lar de preocupação na ãrea da Saude nos últimos trinta anos, e 

contemplada mais intensamente a partir de Alma-Ata, cabe a in 

dagação de como ela (Supervisão} veio sendo entendida ao longo 

desse período. Neste sentido, apresentam-se alguns conceitos e 

definições de Supervisão, segundo ordem cronológica de seu apa 

recimento na literatura. 

Assim, em 1954, LATEINER(l 5} apresenta a supervi 

sao, entendida como: 

. "Integração dos aspectos humanos e materiais, devidamente or 

denados em sistema, pela aplicação de funções especificas" . 

. "Verificação continua das atividades e tarefas do pessoal su 

bordinado, orientando e treinando sempre que necessãrio" . 

. "Trabalho com seres humanos, envolvendo habilidades altamen

te complexas e relações humanas, para elevar ao mais alto ní 

vel possível a qualidade dos serviços de saúde publica". 

WOLFE & POULIN(lG} partem do sentido etimológico 

do termo, assinalando que "·supervisión" vem de "super + visión'!. 

significando "ação ou efeito de olhar" e interpretando como 

"inspeção de outras pessoas e do trabalho que realizam". Conti 

nuando, em sua interpretação, ,em sentido amplo, colocam a su 
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p e r v i s ã o c o mo .. per s p i c ã c i a i n c o m um.. de o 1 h a r e , a o mesmo tempo , 

estudar, analisar e compreender, com os objetivos de: melhorar 

e manter a qualidade do trabalho; desenvolver o pessoal e aj~ 

dã-lo a aperfeiçoar sua habilidade para trabalho de melhor qu~ 

lidade; melhorar a situação fisica, na medida em que ela afete 

a qualidade e quantidade de desempenho do pessoal. 

Segundo KOONTZ & DONNELL(l?), Supervisão 11 ê a mais 

antiga e importante técnica de coordenação. A principal função 

do supervisor, com relação ao seu superior, e conseguir que os 

subordinados obtenham alta coordenação de esforços entre si 

mesmos e nas suas relações com outros grupos ( ... ) empregando 

meios diretivos, ensinando principies de coordenação, ilustran 

do sua aplicação e aplicando testes para determinar a qualida

de da sincronia do esforço. São homens de ligação entre dire 

çao e subordinados ... Nota-se aqui uma maior objetivação da su 

pervisão dentre as funções administrativas, mais especificame~ 

te ligada ã direção. 

Ainda nessa linha, em 1969, VIEIRA(lB) coloca Su 

pervisão como 11 parte do processo administrativo de direção e 

controle, que orienta e ajuda as ações planejadas, mediante a 

observação, avaliação e estimulo ao pessoal, realizados de fo~ 

ma objetiva e harmônica, entre supervisor e supervisionado, pr.2_ 

porcionando o desenvolvimento de ambos, em um sistema de ensi 

no-aprendizagem ... 

Mais tarde, em 1973, a disciplina de Administra

çao Sanitãria do curso de Saude Publica, da Faculdade de Saude 

Publica da Universidade de São Paulo( 19 >, apresenta os seguin

tes conceitos e definições de Supervisão: 
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. "Atividade orientadora e educacional, exercida por uma pes

soa experimentada no serviço, devidamente qualificada, com o 

objetivo de melhorar o padrão de trabalho e de promover o de 

senvolvimento pessoal e profissional dos funcionários atra 

ves de medidas administrativas de supervisão propriamente di 

tas e de ensino". 

"Processo dinâmico e democrático de integração e coordenação 

dos recursos humanos e materiais numa estrutura organizada, 

visando alcançar objetivos definidos, em um programa de tra 

balho, mediante o desenvolvimento do pessoal 11 
• 

. "Orientar e motivar pessoas nas atividades, segundo 

determinadas para alcançar objetivos definidos 11 
• 

normas 

. uProcesso de açao muito vasto, essencialmente de liderança, 

para integração e coordenação de trabalho em uma estrutura 

institucionalizada, que procura integrar elementos materiais 

e humanos, no sentido de alcançar determinados objetivos 11 
• 

. "Processo dinâmico, atraves do qual os componentes da unida 

de de trabalho, com responsabilidades devidamente definidas, 

são auxiliados a fazerem melhor uso dos seus conhecimentos e 

de desenvolver as suas habilidades, de sorte que suas tare

fas sejam realizadas cada vez mais com perfeição, para satis 

fação pessoal e da unidade de trabalho". 

Em 1975, FONSECA e colaboradores( 20) referem-se 

ã origem do termo "supervisão 11
, atribuindo-a como procedente 

do latim "Super"+ 11 Video 11
, correspondente a "sobre+ eu vejo". 

Na interp~etação dos autores, o emprego literal desses termos 

tem levado a que a supervisão seja entendida como "inspeção 11
, 
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ressaltando, entretanto, que de sua evolução, resultou uma no 

va concepçao. 

Ainda na dêcada de 70, mais precisamente em 1977, 

o Departamento de Medicina Preventiva e de Saüde Publica da 

Universidade de Porto Rico( 2l) apresenta a Supervisão como: 

. "Tarefa de ensinar o que tem que ser feito, com base no pr~ 

gramado e normalizado" . 

. "Processo de ensino e orientação que parte de alguêm que de 

va conhecer as normas e os programas gerais para alguêm que 

deva executar ou adaptar, para cumprir as normas e os progr~ 

mas aprovados em nivel hierãrquico mais alto". 

Na concepção da Coordenadoria de Saüde da Comuni 

dade da Secretaria de Estado da Saude de São Paulo( 22 ), 1978, 

"Supervisão ê uma função administrativa que consiste num con 

junto de atividades técnico-administrativas, cuja finalidade ê 

contribuir para que as ações planejadas sejam executadas de 

acordo com as normas determinadas pela Instituição". 

Segundo o Ministério da Saude( 23 ), 1979, Superv! 

sao e o "instrumento através do qual a administração se efeti-

va". 

Em 1980, no Seminãrio Internacional de Superv! 

sao, realizado em Lima, Peru( 24 ), ê apresentada a seguinte con 

cepção: "Supervisão tem sido concebida como elo de ligação en 

tre a gerencia institucional em seus diversos niveis- central, 

regional e local - e a execuçao têcnica e/ou administrativa.As 

sim, aparece, em geral, como tnstrumento que procura ajustar a 
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prãtica desses serviços a certos padrões e objetivos previame~ 

te definidos na programação institucional. Concebida deste mo 

do, a supervisão nada mais ê do que uma extensão dos sentidos 

e da capacidade de intervenção das diversas instâncias direti

vas existentes num dado sistema de saüde, sendo, portanto, um 

processo que se dã formalmente de cima para baixo, com base em 

normas técnicas, administrativas e politicas 11 
( ... ). "Quando 

analisada dentro de um contexto mais amplo, como parte inte-

grante do sistema de saude, a supervisão apresenta-se como ele 

mento viabilizador da politica de saúde, na medida em que re 

passa conceitos, redefine procedimentos, dã mobilidade entre 

os vãrios niveis do sistema e orienta a execução dos serviços~ 

De acordo com o Ministério de Previsiõn Social y 

Salud Publica da Bolivia( 25 ), 11 Supervisão é um processo que e 

ao mesmo tempo administrativo e educativo, considerando-o uma 

função exercida por vãrias pessoas e nao como um cargo especi

fico. Considera-se a supervisão como uma açao de controle, ed~ 

caçao e avaliação 11
( ••• ) 

11 implica, ainda, em hierarquia e auto

ridade de um nivel superior para outro inferior ... 

NOGUEIRA( 26 ), 1982, analisando a supervisão na 

realidade dos serviços, apresenta-a como .. traço da união e a 

forma de ajustamento reciproco entre funções executivas e as 

de direção, quando são realizadas por diferentes individuas, 

adquirindo estas uma ascendência técnica e administrativa so 

bre aquelas. Nesta dimensão 11 racionalizadora 11
, a supervisão se 

manifesta como uma simples extensão da atividade gerencial, na 

procura de adequação das ações ãs normas implicitas ou explic~ 

tas do organismo assistencial .. : 
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Conforme o Ministério da Salud do Peru< 27 ), 1982, 

a supervisão e concebida como: "processo técnico-administrati

vo de investigação e anãlise que persegue o desenvolvimento i~ 

tegral das pessoas, facilita a tomada de decisões e a melhoria 

da qualidade dos serviços, e em que o supervisor e supervisio-

nado atuam permanentemente imersos em um processo de ensino-

aprendizagem". 

Trata-se de: 

. "um processo que desenvolve o trabalhador em todo nivel admi 

nistrativo e operacional da estrutura escalar do sistema de 

saude" . 

. "um instrumento de trabalho para o desenvolvimento das pe~ 

soas e portanto para a melhoria das ações de saude". 

Em 1983, o Ministério da Saude do Brasi1( 28 ) 
. ' 

apresenta um outro conceito de supervisão, entendendo-a como 

"um mecanismo de informação, de veiculação de inovações tecno 

lÕgicas, de avaliação de resultados e basicamente de treinamen 

to e motivação do pessoal de saude. Implica necessariamente na 

utilização, para sua consecução, de recijrsos humanos com conhe 

cimento técnico-administrativo da Instituição". 

Ainda nesse mesmo ano, o mesmo orgao, no "Guia 

de Supervisão em Estabelecimentos de Saude"( 29 ), conceitua su 

pervisão como "um processo educativo e continuo, que consiste 

fundamentalmente em motivar e orientar os supervisionados na 

execução de atividades com base em normas, a fim de manter ele 

vada a qualidade dos serviços prestados". 
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CORDERA & BOBENRIETH(JO) referem que 11 a supervi-

sao tem sido definida como o conjunto de diretrizes e orienta

ções dadas a um ou mais individuas que executam os trabalhos e 

operaçoes que lhes tenham sido atribuidos 11
• 

Finalmente, em 1986, tem-se o conceito de supe~ 

visão de CORDERA(Jl) que a entende como 11 Um conjunto de ativi

dades de grande importância para conseguir melhores serviços e 

na atualidade se reconhece que a qualidade depende de uma boa 

supervisão ... 

Poder-se-ía apresentar outra série de conceitos 

ou definições de supervisão, porem, acredita-se que os enuncia 

dos são suficientes para a apreensão de alguns aspectos que 

nortearam a decisão de se estudar a questão com maior profundi 

dade, quais sejam: 

1. a abstração, a generalidade dos enunciados, excetuando-se al 

guns, e o seu carãter normativo fazem crer que são 

veis a qualquer contexto; 

aplicã 

2. a supervisão, na maioria dos conceitos/definições, aparece 

como uma entidade autônoma, que se auto-define. 

Apesar disso, alguns pontos chamam a atenção: 

. a maioria dos conceitos encara a supervisão como instrumento 

pedagógico, na medida em que enfatiza a relação dos dois ele 

mentos: 

de um lado, o supervisor, enquanto detentor do saber re 

querido institucionalmente, conhecedor das regras insti 

tucionais, da técnica, 
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- de outro, o supervisionado, o executor do trabalho insti 

tucionalmente estabelecido, demonstrando-se grande· preo

cupaçao com a forma como essa relação deve processar-se, 

enfatizando a motivação, a harmonia, a satisfação, etc . 

. de maneira geral, objetiva-se, com a supervisão, a melhoria 

da qualidade do serviço, e, na mesma proporçao, o desenvolvi 

me n to p e s s o a 1 e pro f i s s i o n a 1 , através da e d u c a ç ã o em se r v i ç o .. 

. os conceitos, embora ordenados segundo uma cronologia, nao 

permitem visualizar nenhuma tendência evolutiva, ou seja, ca 

racteristicas que pos~am ser percebidas e que demonstrem al 

guma modificação na forma de enxergar a supervisão, algum 

avanço neste sentido. 

Diante desse quadro, revelou-se a necessidade de 

investigar a supervisão, quanto as suas origens, a sua razao 

de ser, o seu espaço dentro das organizações, em suas dimensões 

técnica e social. 

Pretende-se, desta forma, estudar a questão da 

supervisão, em seus fundamentos teõricos, no sentido de subsi 

diar uma melhor compreensão da supervisão em saude, buscando 

conferir-lhe maior concretude quanto ao seu signifi~ado real a 

nivel das organizações. Acredita-se, com isso, que as anãli 

ses a respeito de sua posição, função, alcance, nas organiz~ 

çoes de saude poderão vir a se processar com maior propriedade, 

numa visão mais objetiva e concreta. 
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O presente trabalho tem, por finalidade, f orne 

cer subs1dios para a compreensão da supervisão em saude, con 

textuada em organizações que a operam, ã luz do exame cr1tico 

da Teoria Geral da Administração. 

Para tanto, propoe como objetivos: 

1) Geral 

Analisar criticamente o real papel exercido pela supervi-

são nos serviços de saude, ã luz do referencial 

adotado. 

2) Espec1ficos 

teórico 

2.1) Situar a supervisão em diferentes estruturas organiza

cionais, segundo determinadas escolas da Teoria Geral 

de Administração. 

2.2) Identificar as caracter1sticas da supervisão nos mode 

los organizacionais. 

2.3) Identificar o modelo organizacional incorporado pelos 

serviços de saude. 

2.4) Identificar a evolução da supervisão nas organizações 

de saüde. 
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De maneira geral, pode-se considera r que as que~ 

tões referentes ã Administração em saüde ou Administração Sani 

tãria, no Brasil, tendem a ser tratadas, tendo como base a con 

cepçao, largamente difundida, de que os princípios de adminis

tração, adotados na empresa (capitalista) e tidos como princí 

pios administrativos das organizações de modo geral, são uni 

versais. Assim, embora adaptados a cada situação específica, 

os mêtodos e têcnicas administrativos, utilizados nas mais di 

versas organizações, são semelhantes entre si, na medida em 

que se baseiam nos mesmos princípios 11 gerais 11 da administração. 

Desta forma, não ê de se estranhar que, na busca de eficiência 

e produtividade nos serviços de saude, entendidos como organi

zações, estes sejam pautados por procedimentos administrativos 

anãlogos àqueles das empresas. 

Por esta razão, a anãlise que se pretende reali

zar, terã, como ponto de partida, o quadro geral da administr! 

ção de empresas, denominada .. administração geral .. , encarada c.Q_ 

mo fonte dos modelos administrativos em saúde. Neste sentido, 

recorrer-se-a a literatura disponível sobre teoria geral de ad 

ministração que permita: 

1. descrever as diferentes estruturas organizacionais; 

2. situar as estruturas organizacfonais nas vãrias escolas de 

teoria organizacional; 
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3. listar as caracteristicas da supervisão nos diferentes mode 

los organizacionais. 

Seguindo os objetivos propostos, a etapa seguin-

te consiste em identificar o modelo organizacional adotado, de 

forma dominante, pelas organizações de saude. Para tanto, re 

correr-se-ã ã literatura sobre administração sanitãria, sobre 

tudo a nacional, que faça refer~ncia a este aspecto, assim co 

mo a evolução sofrida no decorrer dos anos. 

A este propõsito, tem-se, como objeto de anãlise, 

as organizações de saude estatais, as denominadas 

ções de serviços de saude publica 11
• 

11 0rganiza-

Sobre o modelo organizacional adotado pela saude, 

apoiar-se-ã em RODRIGUES(l), assumindo-se que as organizações de 

serviços de saude publica incorporaram a estrutura organizaci~ 

nal de tipo 11 linha-estado-maiorn(*) ( 11 linha-staff 11
), dentre as 

modalidades existentes em administração de empresas considera

da como administração geral, universal. Com efeito, na expres

são do autor em refer~ncia, tem-se que: 

11 Entre os vãrios tipos de organização adotados em admi 

nistração, representados pelas modalidades linear, fu~ 

cional, linha-estado-maior ou suas vãrias combinações, 

utiliza-se geralmente, em administração sanitãria o 

sistema 11 linha-estado-maior 11
• 

(*) O modelo de estrutura hierãrquica 11 linha-staff" (estado
maior) tem sua origem no século XVIII, na estrutura militar ad~ 
tada por Frederico, o Grande (KUENZER, A.Z. Pedagogia da fãbri 
ca. S. Paulo, Editora Cortez & Editora Autores Associados, 
1985, p. 29) 
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Com isso, procurar-se-a: 1. descrever as caracteristicas de que 

as organizações de saúde foram sendo revestidas ao longo do 

tempo; 2. descrever as características que a supervisão foi as 

sumindo nas organizações de saúde. 

Neste nível, proceder-se-ã ao cotejo da evolução 

da administração de empresas com a evolução da administração 

em saüde (sanitãria) no sentido de tentar entender o cami 

nhar de ambas e suas repercussoes sobre a supervisão. 

Ate aqui, a anãlise serã feita segundo a teoria 

11 geral 11 da administração, no sentido de captar os contornos da 

supervisão determinados pelas estruturas organizacionais em 

que se insere. 

A caminhada, entretanto, nao se esgota nesse nf 

vel. Na busca de conferir ao presente trabalho um carãter crf 

tico, tem-se, como implicação, que a investigação, embora pa~ 

tindo da observação imediata, da aparência, aí não pare, mas 

busque captar, atraves de outras formas de anãlise reflexiva, 

as reais determinações da supervisão. 

Neste sentido, tentar-se-ã analisar a questão da 

supervisão em outra abordagem, com quadro referencial teõrico 

diverso, que não encare a administração apenas como conjunto 

de princípios, metodos e técnicas e nem o serviço de saúde co 

mo entidade autônoma para a qual se buscam, simplesmente, pro 

cedimentos administrativos ••mais adequados .. ao seu desempenho. 

Tendo como pressupostos que: 

1. a administração não se dã n~ vazio, mas em condições histõ 
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ricas determinadas para atender a necessidades e interesses 

socialmente determinados; 

2. da mesma forma, a função do serviço de saude nao se define 

desvinculada de interesses e forças sociais presentes numa 

determinada situação histórica. 

Considera-se, assim, a administração em saúde or 

ganicamente ligada ã totalidade social, onde ela se realiza e 

exerce sua ação e onde, ao mesmo tempo, encontra seus condicio 

nantes. 

Diante dessas colocações, para um tratamento mais 

objetivo da atividade administrativa em saude, para apreender 

o real significado da supervisão, e necessãrio que a anãlise 

dos elementos relacionados ã administr.ação e ao serviço de saü 

de, seja feita em íntima relação com o exame da maneira como a 

sociedade estã organizada, assim como das forças 

políticas e sociais aí presentes. 

econômicas, 

Nessa perspectiva, tentar-se-ã, com apoio em teõ 

ricos que estudaram a administração de forma crítica, apree~ 

der o real significado da mesma, jã que se aceita, como pres

suposto, que "as categorias bãsicas da teoria geral de adminis 

tração são históricas, isto e, respodem a necessidades especí

ficas do sistema social" ( ... )"E, neste sentido, a teoria g~ 

ral da administração e ideo1Õgica"( 2) 

Reforçando essa colocação, PRATES( 3 ) acrescenta 

... "o que se observa na literatura convencional de administra 

çao e que a 'indústria moderna - seus proprietãrios ou mandatã 

rios executivos - procura transformar suas estratégias de con 
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trole ideolõgico em •teorias cientificas• de administração, 

atribuindo a elas status de modelos tecnolÕgicos de racionali-

zação do processo de produção, alocação de pessoal e elabora 

ção de orçamentos 11
• 

Nessa linha de raciocinio, o 11 taylorismo 11
, por 

exemplo, que, na literatura convencional de administração, e 

apresentado .. enquanto m~todo de organização 'cientifica• da 

produção, passa a ser visto, nesta nova Õptica, mais do que uma 

t~cnica de produção, essencialmente uma t~cnica social de domi 

nação ... ( ... ) 11 0 sistema Tayl ar apresenta-se, neste contexto, 

como uma estrat~gia adequada ã dominação burguesa que visa con~ 

tituir o trabalhador dÕcil politicamente e rentãvel economica-

mente. Portanto, o Taylorismo deve ser analisado em sua dimen 

são politica dissimulada, quando se apresenta como m~tddo 'cie~ 

tifico• ou como mera têcnica de intensificação da produção( 4 ). 

A este respeito, FELIX(S) situa bem a questão, 

ao dizer que a .. administração, como um fenômeno que e geral ,jã 

identificado na organização social dos povos mais antigos, ma 

nifesta-se, de forma especifica, nas sociedades em que o modo 

de produção~ o capitalista ... { •.. ) 11 A evolução da administra 

ção e a relevância que ela adquire ocorrem simultaneamente a 

expansão do capitalismo, pois a relação entre ambas ê recipr~ 

-
camente determinada. Com o surgimento do modo de produção capl 

talista, quando se dã a substituição progressiva do artesão,com 

seus oficios independentes, pela manufatura, são criadas as 

condições para conjugar esta forma de produzir com a expansao 

do capitalismo ... Prosseguindo em suas anãlises, a autora colo~ 

c a q u e .. a p a r t i r d a ma n u f a t u r a,, o c a p i t a 1 c r i a um a f o r ma p r o d ~ 
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tiva nova, pois reune os trabalhadores, obtendo, através da 

cooperaçao, que entre eles estabelece, uma força coletiva, e, 

também, os divide, organizando sua atividade produtiva em ope

raçoes parceladas, cujo resultado nao e um produto, mas parte 

dele ... Apresenta essa organização dos trabalhadores como a 

principal função da administração, porque e, através dela, que 

se estabelece e sem mantem a relação entre o capital e o traba 

lho, assentada na exploração da força de trabalho para prod~ 

ção de mais-valia 11 
( ••• ) 

11 De certa forma, continua a autora, 

.. a administração, em termos de sua elaboração teõrica, se tra 

duz pelos teõricos da 'administração cientifica• que, em seus 

trabalhos sobre a administração nas empresas capitalistas, prQ 

curaram caracterizar essa relação como natural, e aperfeiçoã

la, desenvolvendo métodos e técnicas de administração como ins 

trumento para a expansão do capital 11
• 

Apreender a administração, nessa perspectiva, p~ 

rece fundamental para o presente trabalho, no sentido de reve 

1 a r s u a f u n ç ã o i de o 1 õ g i c a de te r m i n a d a n o c a p i t a 1 i s mo , par a c h e 

gar-se a compreensão da prãtica administrativa em todas as 

ãreas de atividade da sociedade capitalista, dentre elas, a 

saúde. 

t nesse quadro que se pretende analisar as org~ 

nizações, objeto da administração( 6 ). Assim, a fãbrica org~ 

nização primeira, objeto da administração, serã vista, nao so 

como um fato técnico, espaço fisico da organização do capital 

e do trabalho com vistas ã produção de bens, mas sobretudo en 

quanto implica uma relação social, razão pela qual se organ.:!_ 
. 

zam os processos técnicos. Em outras palavras, entende-se a fã 
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brica, enquanto organização que encerra um projeto pedagógico 

na própria forma de organizar o trabalho. 

Segundo KUENZER(l), "A forma de organizar o tra 

balho na fábrica contem um projeto pedagógico, muitas vezes po~ 

co explicito, mas sempre presente. Seu objetivo e a constitui-

ção de certo tipo de trabalhador, conveniente aos interesses 

capitalistas; em outros termos, propõe-se ã habituação do tra 

balhador ao processo de trabalho concreto existente na fábrica 

que, embora apresente certa especificidade, nada mais e do que 

uma manifestação particular do trabalho capitalista em geral. 

Neste sentido, o projeto pedagógico que ocorre no interior da 

fâbrica articula-se com o processo educativo em geral, que se 

desenvolve no conjunto das relações sociais determinadas pelo 

capitalismo." 

A anãlise da supervisão serã realizada no inte 

rior desse projeto pedagógico, obtido graças ã integração das 

ciências do comportamento ã teoria da organização industrial, 

concretizada mais especificamente nas teorias de Relações Huma 

nas e posteriormente, comportamentalista e, que dã origem a 

11 gerência de recursos humanos .. , cujo objetivo real e adaptar o 

individuo ao modo de produção capitalista. Neste sentido, a s~ 

pervisão passa a ser considerada no quadro das relações sociais 

de produção, no interior das quais tem uma posição 

ainda que pouco difundida. 

A compreensao de todas essas questões e 

definida, 

de re 

levância para proceder-se ã anãlise da supervisão em saude com 

maior propriedade, na medida em. que se aceita a administração 

de empresas como fonte de modelos administrativos incorpor~ 
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dos pela saúde, com as peculiaridades do setor. 

Quanto as peculiaridades, próprias do setor sau 

de, procurar-se-ã identificar as transformações ocorridas no 

processo de trabalho, com base em estudos desenvolvidos princi 

palmente por NOGUEIRA(S), que, ao estudar a força de trabalho 

em saúde, localiza inicialmente as atividades de assistência 

ã saüde no amplo conjunto dos chamados 11 Serviços de consumo co 

letivo .. , incluido no setor terciãrio da economia, para prOC! 

der ã anãlise. Alem disso, procurar-se-ã localizar as transfor 

mações ocorridas, no bojo das políticas de saúde que determina 

ram formas de organização do trabalho em saúde, com 

sões sobre a posição e funções da supervisão. 

repercu~ 

A trajetória descrita constitui a metodologia do 

presente trabalho. Conquanto aparentemente pretensioso, a in

tenção e tentar sair da anãlise das aparências, na busca de 

uma aproximação do real, apesar de todas as limitações, signi-

ficando um esforço para melhor entender e explicar a supervi 

sao na forma como se apresenta nas organizações de saúde públl 

ca. 

fMip llt JJblllttct I Dect .. ltlcfl 
fUitltAIJE IIE SA(N)E 1-diLICA 
UIYEISIDADE DE 518 rAUlt 
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A supervisão, objeto de estudo do presente trab~ 

lho, vem recebendo distintas interpretações de acordo com dife 

rentes escolas da teoria geral da Administração. Para tanto, 

necessita-se, neste momento, caracterizar, mesmo que de forma 

resumida, a administração e suas correntes. 

A administração, enquanto elaboração teõrica, na 

forma em que hoje se apresenta e, segundo autores dedicados a 

seu estudo, o resultado histõrico e integrado da contribuição 

de numerosos precursores, da ãrea da filosofia, da física, da 

economia, da politica e de outras que foram, cada qual em seu 

campo, desenvolvendo e divulgando suas obras. Localiza-se no 

i n i c i o de s t e s e c u 1 o • a e me r g e n c i a d a c h ama d a c i e n c i a d a Ad n ti n i s 

tração, apesar de reconhecer-se que as 11 organizações 11 não sao 

uma invenção moderna, atestando-se sua existencia milenar. As 

sim, e freqÜente remontar-se ã histõria antiga e verificar que 

a maioria dos empreendimentos militares, sociais, políticos, ec~ 

nômicos e religiosos apresentava uma estrutura orgânica piraml 

dal, retratando uma estrutura hierãrquica, com concentração, em 

seu vértice, das funções de poder e de decisão. A propõsito, 

MOONEY{l) fez um interessante trabalho de pesquisa sobre a es 

truturação da Igreja Catõlica e das organizações militares,mo~ 

trando a sua organização no tempo, sua hierarquia de autorida-

de e suas influências no desenvolvimento das teorias da admi 

nistração. 
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O estudo da evolução histõrica da administração 

mostra que, em sua longa trajetõria ati o inicio do siculo XX, 

seu desenvolvimento foi impressionantemente lento, para, a pa~ 

tir deste siculo, passar por aceleradas modificações. 

Segundo CHIAVENAT0( 2), a organização, objeto de 

estudo da administração, foi, inicialmente, entendida como um 

conjunto de cargos e tarefas, logo depois como urn conjunto de 

orgaos e funções, desdobrando-se posteriormente em uma compl~ 

xa gama de variãveis, ati desembocar na concepção sistêmica. As 

sim, as mais recentes teorias administrativas têm ainda, por 

objeto, o estudo da organização como um sistema, composto de 

sub-sistemas, que interagem entre si e com o ambiente externo, 

notando-se, por conseguinte, um alargamento da concepção desse 

objeto e, ao mesmo tempo, a incorporação de outras caracteris 

ticas ar decorrentes. 

Como se verã adiante, o conteúdo do estudo da 

ciência da administração varia grandemente, de acordo com a 

teoria ou escola considerada, devido aos diferentes momentos, 

em que cada autor tende a abordar variãveis e assuntos, dentro 

da orientação teõrica de sua escola ou teoria( 3 ). 

t por essa razao que, a seguir, serao apresent~ 

das diferentes escolas ou teorias da administração, no sentido 

de apreender as caracteristicas que assume a supervisão em ca 

da uma delas. 
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4.1. SUPERVISAO, SEGUNDO A TEORIA CLASSICA DA ADMINISTRAÇAO 

r considerada teoria clãssica ou teoria tradi 

cional de administração o conhecimento da teoria administrati

va, sistematizado a partir do início do século XX até 1930,apro 

ximadamente, em que a contribuição se refere ao estudo dos as 

pectos formais da organização( 4 ). 

De modo geral, segundo os teóricos da administra 

çao, a teoria clãssica pode ser desdobrada em duas orientações 

bastante diferentes e, "até certo ponto, opostas entre si",mas 

que se complementam com relativa coerência:(S) 

a) Corrente dos anatomistas e fisiologistas da organização 

Desenvolvida na França, a partir dos trabalhos de 

Henri Fayol, sendo constituída principalmente por executivos de 

empresas: 

. Henri Fayol (1841-1925), 

. James O. Mooney, 

• L i n d a 1 1 F • U rw i c k , 

. Luther Gulick, 

. Henry Niles, 

. Leonard White. 

A preocupação bãsica dessa corrente era aumentar 

a eficiência da empresa através da forma e disposição dos or

gãos componentes da organização e das suas inter-relações es 

truturais. Dai a ênfase na anatomia (estrutura) e na fisiolo 
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gia (funcionamento) da organização. WAHRLICH(G) classifica-a, 

como sendo uma abordagem de cima para baixo e do todo (organi-

zação) para as partes (Õrgãos componentes). ( por esta razao 

que os adeptos dessa corrente enfatizam o estudo da estrutura 

organizacional, dos elementos de administração, dos principias 

gerais de administração e da departamentalização, constituindo 

uma corrente eminentemente 11 teõrica .. C7>. 

b) Escola de .. administração cientifica 11 

Desenvolvida nos Estados Unidos a partir dos tra 

balhos de Frederick Winslow Taylor, sendo constituida 

mente por engenheiros: 

. Frederick Winslow Taylor (1856-1915), 

. Henry Lawrence Gantt, 

. Franck Buncker Gilbreth, 

. Harrington Emerson, 

. Henry Ford, 

. Carl Georg Lange Barth. 

basica 

A preocupaçao central, segundo essa escola, era 

aumentar a produtividade da empresa através do aumento de efi 

c i ê n c i a no n i v e 1 o per a c i o n a 1 e , p o r i s s o , a ê n f as e na a n ãl i se e 

na discussão do trabalho do operãrio, constituindo-se a função 

e o seu ocupante, a unidade fundamental da organização. ( nes 

te particular que WAHRLICH(S) considera a abordagem da "adminis 

tração cientifica" de baixo para cima, e das partes (operãrios 

e seus cargos) para o todo (a organização}. Dai poder-se enten 

der a concentração da atenção dos adeptos dessa orientação ao 
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método de trabalho, aos movimentos necessãrios a execuçao de 

uma tarefa, ao tempo medio determinado para sua execuçao, as 

pectos bisicos para permitirem a especialização do operirio e 

o reagrupamento de movimentos, operações, tarefas, funções, con~ 

tituindo a .. organização racional do trabalho ... 

Com o objetivo de melhor apreender as particula

ridades de cada uma das correntes de pensamento que constituem 

a teoria clãssica da administração, e as decorrências na con 

formação de estruturas organizacionais e da supervisão, prece 

der-se-i a uma consideração de cada uma delas, em particular. 

4.1.1. Corrente dos anatomistas e fisiologistas da organização 

Para se poder caracterizar a supervisão dentro 

da estrutura organizacional concebida por Fayol e seus seguid~ 

res, faz-se necessirio apresentar, ainda que suscintamente, as 

bases da corrente dos anatomistas e fisiologistas da organiz~ 

çao. 

Conforme mencionado anteriormente, a Corrente dos 

anatomistas e fisiologistas da organização constitui, juntamen 

te com a Escola de .. administração cientifica 11
, a Teoria Clissi 

cada administração. Fayol( 9 ), o seu fundador, preocupou-se em 

desenvolver a doutrina administrativa no sentido de tomar, co 

mo objeto, a organização como um todo, compreendendo a estrutu 

ra e seu funcionamento. Inicia sua teoria, assinalando que hi 

- -um conjunto de operaçoes que e realizado por qualquer empresa, 

seja grande ou pequena, simples ou complexa, e que pode ser di 

vidida em seis grupos de operações, a saber: 
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19) Operações técnicas, que compreendem a produção, fabricação 

e transformação e que exigem a capacidade técnica para fa 

bricar bem; 

29) Operações comerciais, que compreendem as compras, vendas, 

trocas, tão importantes para a prosperidade da empresa,qua~ 

to as operações técnicas; 

39) Operações de segurança - proteção de bens e de pessoas con 

tra acidentes, tais como roubo, incêndio e inundação; de 

evita r os atentados, as greves e, em geral, todos os obstã 

culos de ordem social que possam comprometer o progresso e 

mesmo a vida da empresa. "E: o olho do patrão, o cão de gua.!::_ 

da numa empresa rudimentar; e a policia e o exercito, num 

Estado"; 

49) Operações financeiras - e a busca e administração de cap~ 

tais; nada se faz sem sua intervenção- remuneração do pe~ 

soal, aquisição de equipamentos, matérias-primas, etc. r 
uma condição essencial do êxito, ter constantemente ã vis 

ta a situação financeira da empresa; 

59) Operações contãbeis, relacionadas com inventãrios, regis

tros, balanços, custos, estatisticas. Constituem o or

gão de visão nas empresas. Deve permitir conhecer, em qual 

quer momento, a posição e o rumo dos negõcios. r um poder~ 

so instrumento de direção; 

69) Operações administrativas, que envolvem previsão, organiza 

çao, mando, coordenação e controle. 

Para Fayol, nenhÚm dos cinco primeiros grupos de 
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operaçoes estã encarregado de formular o programa geral de 

ação da empresa, de constituir o corpo social, de coordenar os 

esforços, de harmonizar os atos. Elas constituem uma outra fun 

çao, designada habitualmente de administração e cujas atribui 

çoes e esfera de ação se acham muito mal definidas. 

Em função disso, Fayol(lO} define o ato de admi 

nistrar como sendo: prever, organizar, comandar, coordenar e 

controlar. Em seguida, explícita cada um dos termos empregados, 

como segue: 

a) Prever e visualizar o futuro e traçar o programa de açao, 

conforme o autor, a mãxima ••governar e prever" dã uma idiia 

da importância que se atribui ã previsão no mundo dos neg~ 

cios, sendo exata a afirmação de que, se ela não e todo o 

governo, constitui, pelo menos, uma parte essencial dele. 

Prever significa, ao mesmo tempo, calcular o futuro e prep~ 

rã-lo: prever e trabalhar jã. 

o principal instrumento da previsão e o programa 

de açao, entendido tanto como o resultado que se deseja ob 

ter, como a linha de conduta a seguir, as etapas a cumprir, 

os meios a empregar; e a trajetõria da empresa, prevista e 

preparada para um per1odo de tempo determinado. Segundo o 

autor, a preparação do programa de ação e uma das operações 

mais importantes e mais dif1cets da empresa, pondo em açao 

todos os serviços e todas as funções, principalmente a admi 

nistrativa. 

Unidade, continuidade e precisão sao caracter1s

ticas de um bom programa de ação. 
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b) Organizar e constituir o duplo organismo, material e social,-

da empresa. Em outros termos, "organizar uma empresa e do 

tã-la de todos os elementos necessãrios para seu funciona

mento: matérias primas, ferramentas e utensílios, capitais, 

pessoal ... (ll) 

Fayol assinala que, cuidados os recursos mate-

riais necessãrios, o pessoal ou corpo social deve ser capaz 

de desempenhar as seis funções essenciais, isto é, de execu 

tar todas as operaçoes que a empresa abarca. Neste sentido, 

apresenta como missão administrativa do corpo social de 

qualquer empresa, o seguinte: 

lQ) vigiar para que o programa de açao seja conscientemente 

preparado e rigorosamente executado; 

2Q) vigiar para que o organismo social e o organismo mate 

rial se achem em relação com a finalidade, os recursos 

e as necessidades da empresa; 

3Q} estabelecer uma direção unica, competente e vigorosa; 

4Q) encadear as açoes e coordenar os esforços; 

5Q) formular decisões claras, nitidas e precisas; 

6Q) contribuir para um bom recrutamento; cada serviço deve 

ter ã sua frente um homem competente e ativo; cada tra 

balhador deve estar no posto onde pode prestar o mãximo 

de serviços; 

7Q) definir claramente as atribuições; 

8Q) estimular o cultivo ãs iniciativas e as responsabilidades; 
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90} remunerar equitativa e babilmente os serviços prestados; 

100) aplicar sançoes contra faltas e erros; 

110} fazer respeitar a disciplina; 

120) vigiar para que os interesses particulares se achem su 

bordinados ao interesse da empresa; 

139} prestar atenção particular ã unidade de mando; 

140) vigiar a ordem material e a ordem social; 

159} fazer controlar tudo; 

160) combater os abusos de regulamentos, de formalismo buro

crãtico e de tramitação. 

Essa missão administrativa, tal qual a apresent~ 

da, é a que deve ser desempenhada pelo pessoal de qualquer 

empresa; a forma e a magnitude do corpo social deve corres 

pender ãs necessidades da empresa. 

c) mandar é dirigir o pessoal - tem, como missão, fazer funcio 

nar o corpo social, e, como tal, reparte-se entre os distin 

tos chefes de todas as hierarquias dentro da empresa. 

Para tanto, Fayol(l 2 ) assinala que um bom chefe 

deve atender as seguintes condições: ter um conhecimento pro 

fundo de seu pessoal; eliminar os incapazes; conhecer pe~ 

feitamente o estatuto orgânico da empresa; dar o bom exem

plo; inspecionar periodicamente o pessoal; assegurar a uni 

dade de direção e de esforços, convocando reuniões periÕdi 

cas; não se deixar absorver pelos detalhes; fomentar a ati 

vidade, a iniciativa e a abnegação. Para facilitar a tarefa 

de mando, um chefe não deve ter subordinados diretos, em nu 
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mero maior do que seis, excetuando-se o capataz ou o seu 

equivalente, que manda, as vezes, de vinte a trinta homens, 

quando a operação e simples. 

d} coordenar e estabelecer a harmonia entre todos os atos de 

uma empresa, de maneira a facilitar o funcionamento e proc~ 

rar o bom êxito. Em outras palavras, e dar ao organismo ma 

terial e social de cada função as proporções convenientes 

para que esta possa cumprir sua missão de forma segura e 

econômica. r, em suma, dar as coisas e aos atos, as propo~ 

ções convenientes, adaptar os meios ao fim. Um dos instru

mentos apresentados por Fayol para facilitar o cumprimento 

desse dever e a conferência de chefes de serviço(lJ). 

e} controlar e "vigiar para que tudo ocorra conforme as regras 

estabelecidas e as ordens dadas; tem a finalidade de assina 

lar as faltas e os erros, a fim de poder repará-los e evi 

ta r sua repetição". ( ... ) "todas estas operações fazem pa.!:. 

te da vigilância, tanto que podem ser executadas pelo dire 

tor da empresa como por seus colaboradores hierárquicos". 

( ... } "Cada serviço vigia seus subordinados. A autoridade su 

perior vigia o conjunto. Porem, quando algumas operaçoes 

de controle se tornam volumosas, complexas, para que possam 

ser realizadas por agentes comuns dos diversos serviços, e 

necessãrio recorrer então a agentes especiais que recebem o 

nome de verificadores ou inspetores".( ... } "Um bom contro 

le e um precioso auxiliar da direção' pode proporcionar ce~ 

tas informações indispensáveis que a vigilância hierárquica 

. - . d . "(14} ser1a, as vezes, 1ncapaz e consegu1r. 
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Compreendida na forma como o exposto, essa cor 

rente entende que a administração nao e nem um privilegio ex 

clusivo, nem uma carga pessoal do chefe ou dos dirigentes da 

empresa, mas e uma função .que se reparte, como as outras fun 

ções essenciais, entre a cabeça e os membros do corpo social. 

Entretanto, os adeptos dessa corrente assinalam que, a medida 

em que se sobe· na escala hierãrquica, mais aumenta a extensão 

das funções administrativas e, ã medida que se desce na escala 

hierãrquica, mais aumenta a extensão das funções técnicas. 

Mais tarde, URWICK(lS) propos a alteração quanto 

aos elementos constitutivos da função administrativa (funções 

do administrador} para: investigação, previsão, planejamento, 

organização, coordenação, comando e controle. 

GULICK(lG) apresentou, como funções do administr~ 

dor: planejamento ( 11 planning 11
}, organização ( 11 organizing 11

), a..Q_ 

ministração de pessoal ( 11 staffing 11
}, direção ou comando ou che 

fia no sentido estrito c·directing 11
} t coordenação ( 11 COOrdinating 11

) ~ 

informação ou relato ( 11 reporting 11
} e orçamento ( 11 budgeting 11

), 

que correspondem ao anagrama que foi muito difundido- POSDCORB. 

MOONEY(l?) discute a questão da coordenaçã~, de 

finindo-a como a 11 distribuição ordenada do esforço do grupo, 

a fim de obter unidade de açao na consecução de um fim comum ... 

Para ele, a coordenação e amai~ importante das funções, de 

tal sorte que as demais nela estão contidas, sendo a autorida

de, o poder coordenador supremo.· 

Outro ponto importante da doutrina da Corrente 

dos Anatomistas e Fisiologistas· da Organização refere-se aos 
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princípios gerais da administração, formulados por Fayol, den 

tro de sua preocupaçao de conferir a administração o estatuto 

da ciincia. FAYOL(lB), ao enunciar o que denominou de "princí

pios gerais na administração", salientou que "a ciincia da ad 

ministração deve basear-se em leis ou princípios, tomados co 

mo flexíveis e suscetíveis de adaptar-se a todas as necessida 

des". Entre esses princípios, o autor destaca aqueles que, se 

gundo ele, têm sido aplicados com maior freqÜência: 

19) divisão do trabalho - "Tem por finalidade produzir mais e 

melhor com o mesmo esforço". Permite, segundo o autor, re 

duzir o numero de objetos sobre os quais devem aplicar-se 

a atenção e o esforço, sendo reconhecida como o melhor meio 

para obter o mãximo proveito dos indivíduos e das coletivi 

dades. Não se aplica apenas ãs tarefas técnicas, mas a to 

dos os trabalhos, sem exceção, que poem em movimento um nu 

mero mais ou menos grande de pessoas, e que exigem destas, 

variadas capacidades. Tende, em conseqÜincia, ã especiali

zação das funções e ã separaçao dos poderes. t nesta per~ 

pectiva que o trabalho deve ser dividido, segundo os ni-

veis de autoridade e de responsabilidade e segundo os di 

versos tipos de atividades (como na "especialização•• de 

Fayol, ou no principio "funcional" de Mooney, ou no prin

cipio da "homogeneidade" de Gulick, que corresponde a de 

partamentalização). 

Posteriormente, GULICK( 19 } salienta as duas for 

mas de divisão do trabalho acima referidas, ao enunciar: 

"Em organização, o grupamento de atividades se processa sem 

pre em dois sentidos contrã~ios: um, em que as linhas divi 
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sõrias sao verticais, indicando tipos ou variedades de at! 

vidades e, outro, no qual as linhas delimitadoras sao hori 

zontais, indicando níveis de autoridade. 

2Q} autoridade - responsabilidade: "A autoridade consiste no 

direito de mandar e no poder de fazer-se obedecer". Disti~ 

gue a autoridade legal, inerente ã função, da autoridade 

pessoal, formada pela inteligência, saber, experiência, V! 

lor moral, atitude de mando, etc., considerando que ambas 

devem estar juntas na pessoa de um bom chefe. 

Fayol entende que a responsabilidade e uma san 

çao - recompensa ou penalidade - que acompanha o exercicio 

do poder; e um corolãrio da autoridade, sua conseqÜência n! 

tural, seu contrapeso indispensãvel .. 

A essência da responsabilidade e a obrigação, ou 

seja, a obrigação de utilizar a autoridade para exigir que 

sejam executadas as tarefas( 20 >. 

3Q} disciplina: "Consiste essencialmente na obediência, assi 

duidade, atividade, presença e sinais exteriores de respe! 

to, realizados conforme as convenções estabelecidas entre 

a empresa e seus agentes", ( ... )"sendo absolutamente neces 

sãria ao bom andamento dos negõcios". São considerados co 

mo meios mais eficazes de estabelecer e manter a discipli-

na: 1} bons chefes em todos os graus hierãrquicos; 2) acor 

dos, tanto mais claros e equitativos quanto possível; 3} 

sançoes penais judiciosamente aplicadas. 

4Q} unidade de •ando: "Para a execução de um ato qualquer, um 

indivíduo so deve receber ordens de um chefe". Esta e a re 
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grada unidade de mando, considerada fundamental por Fayol, 

no sentido de garantir a autoridade, a disciplina e a or

dem, uma vez que, a 11 dualidade de mando 11 e, por ele consi

derada, fonte perpetua de conflitos, ãs vezes muito graves, 

que requerem particular atenção dos chefes de todas as ca 

tegorias. 

59} unidade de direção: 11 Um sõ chefe e um so programa para um 

conjunto de operações que tendem ao mesmo fim .. - e conside 

rada a condição necessãria para a unidade de ação, coorde

nação de forças e convergência de esforços. Difere da uni 

da de de mando, na medi da em que esta depende do funcioname.!!_ 

to do pessoal, enquanto que a unidade de direção se cria 

mediante uma boa constituição do corpo social; a unidade de 

mando não pode existir sem a unidade de direção, porem não 

deriva desta. 

6Q) subordinação do interesse individual ao interesse geral: · 

Segundo este princtpio, os interesses da empresa devem so 

brepor-se aos interesses dos indivtduos ou de um grupo de 

indivíduos, cabendo ã administração reconciliã-los, no ca 

so de diferirem. 

79} remuneraçao do pessoal: E o preço do serviço prestado, de 

vendo ser equitativa e, no que for possível, devem dar sa 

tisfação tanto ao pessoal quanto ã empresa, ao empregador 

e ao empregado. O modo de retribuição do pessoal a ser elei 

to e um problema importante que deve ser estudado pela ad 

ministração -se por peça, por tarefa, por jornada. 

8Q} centralização: Segundo FayoÍ, assim como a 11 divisão do tra 
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balho 11
, a centralização ê um fato de ordem natural, basea!l_ 

do-se na concepçao de que, em todo organismo, animal ou so 

cial, as sensaçoes convergem para o cêrebro ou direção, de 

onde partem as ordens que põem em movimento todas as par 

tes do organismo. A centralização, nesta corrente, não e 

um sistema de administração bom ou mau, em si, podendo ser 

adotado ou abandonado segundo a vontade dos dirigentes ou 

segundo a influência das circustâncias; porem, ela existe 

sempre, em maior ou menor grau - a questão e de simples me 

di da. 

99} hierarquia: "constitui-se na sêrie de chefes que vai da au 

toridade superior atê os escalõe~ inferiores." 

A via hierárquica e o caminho que seguem,passan

do por todos os graus da hierarquia, as comunicações que 

partem da autoridade superior ou as que lhe são dirigidas. 

Este caminho ê imposto, ao mesmo tempo, pela necessidade de 

transmissão segura é pela unidade de mando. A quebra desta 

via, em caso de necessidade de um caminho mais curto, so 

se faz mediante anuência dos chefes envolvidos. Para 

MOONEY( 2 l}, a escala hierárquica de autoridade existe em 

todos os tipos histõricos de organização, por isso consid~ 

ra-a um processo universal de coordenação. Para ele, e a 

hierarquia que define a graduação da responsabilidade, con 

forme os graus diferentes de autoridade. 

lOQ} ordem: "Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lu-

gar 11
; "um lugar para cad~ pessoa e cada pessoa em seu lu

gar". Este principio envolve a ordem material e a ordem so 

cial, cabendo ã administração determinar o lugar para cada 
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coisa e cada pessoa e que cada coisa ou cada pessoa esteja 

no lugar que lhe foi determinado. 

11 

llQ) equidade: entendida como resultado da combinação da benev~ 

lência com a justiça, e tida como estímulo ao pessoal para 

empregar toda a boa vontade e o sacrifício de que e capaz 

no exercício de suas funções. 

l2Q} estabilidade do pessoal: partindo do princípio de que um 

individuo requer tempo para iniciar-se numa função nova e 

chegar a desempenhã-la bem, Fayol alerta para a importância 

de certa estabilidade de pessoal, mostrando que a instabi-

lidade e, a um só tempo, causa e efeito da mã administra 

ção; salienta os perigos e custos da rotação desnecessãria 

do pessoa 1. 

13Q) iniciativa: entendida como a possibilidade de conceber um 

plano e de executã-lo, assim como a liberdade de propor e 

a de executar, e considerada por Fayol como a grande força 

para as empresas. Adverte, entretanto, que essa iniciativa 

de todos exige tato e dosagem, dentro dos limites impo~ 

tos pelo respeito a autoridade e ã disciplina. 

14Q) união do pessoal: 11 A união faz a força ... Entendida como a 

extensão do principio da unidade de mando, e colocada como 

indispensãvel para a empresa, requerendo verdadeiro talen

to do chefe para coordenar os esforços, estimular o zelo, 

utilizar as faculdades de todos e manter a harmonia. 

Os principias enunciados por Fayol sao por ele 

considerados como o código que deve nortear a função administra 

tiva. 
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Outro ponto que e característico da Corrente dos 

Anatomistas e Fisiologistas da Organização e a questão da de 

partamentalização, ou seja, a divisão dos Õrgãos que compõem a 

estrutura da empresa. Enfatizando a divisão do trabalho na es 

trutura organizacional, estabeleceram-se critérios de departa-

mentalização, isto e, de espP.cialização e desdobramento h o ri 

zontal da organização, conforme jã referido anteriormente. 

Como decorrência da concepçao de Organização dos 

Anatomistas e Fisiologistas da Administração, apresenta-se, a 

segui r, o modelo de estrutura organizacional, segundo essa abor 

dagem, que e, em essência, a organização linear. 

4.1.1.1. Organização Linear {ou Hierãrquica) 

A organização do tipo linear constitui, segundo 

os teõricos, a forma estrutural mais simples e antiga, tendo a 

sua origem na organização dos antigós exércitos e na organiza 

çao eclesiãstica dos tempos medievais. MOONEY( 22 }, pesquisando 

as formas mais antigas de organização, atribui os origens da 

organização linear ã organização militar dos exércitos da anti 

gÜidade e da epoca medieval' referindo-se ao princípio da uni

dade de comando (pelo qual cada subordinado sõ pode ter um su 

perior), fundamental para a função de direção, sendo o nücleo 

central de todas as organizações militares daquelas épocas; da 

mesma forma, a escala hierãrguica, ou seja, a escala de níveis 

de comando, de acordo com o grau de autoridade e responsabili

dade correspondente, e tipicamente um aspecto da organização mi 

litar utilizado em outras organizações. 
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A denominação 11 linear 11 deve-se ao fato de que,e.!!_ 

tre o superior e os subordinados existem linhas diretas e uni 

cas de autoridade e de responsabilidade. 

Segundo CHIAVENAT0( 23 ), e uma organização sim-

pl es e de conformação piramidal, onde cada chefe recebe e trans 

mite tudo o que se passa na sua area, uma vez que as linhas de 

comunicação sao rigidamente estabelecidas. t tipicamente uma 

forma de organização encontrada nas pequenas empresas ou nos 

estãgios iniciais das organizações, pois as funções bãsicas ou 

primãrias das organizações geralmente aparecem em primeiro lu 

gar e passam a constituir o fundamento da mesma. 

Uma das caracteristicas desse tipo de organização 

formal e o seu racionalismo, baseado na concepção de que a or 

ganização e substancialmente um conjunto de encargos funcio 

nais e hierárquicos, a cujas prescrições e normas de comport~ 

mento todos os seus membros devem se sujeitar, ou seja, todos 

se comportarão 11 racionalmente 11
• 

A figura 1 ilustra as caracteristicas da organi

zaçao linear, em forma de organograma. 

a) Caracteristicas da Organização Linear 

De acordo com os fundamentos que a sustentam, as 

caracteristicas principais que assume a organização linear po

dem ser assim resumidas: 

a.]) autoridade linear ou única: A principal caracteristica da 

organização linear e a autoridade única e absoluta do su 

perior sobre seus subordinados, decorrente do principio 
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da uni da de de c o mando ~ Par a F ay o 1 ~ a auto r i da de na em p r e 

sa possui direito divino( 25 }. r uma autoridade baseada no 

principio hierárquico restrita aos subordinados~ segundo 

o qual, cada individuo estã sujeito ãs ordens de seu che 

fe direto~ ao qual presta conta de seus atos( 26 >. 

A ênfase ã função de chefia e de comando~ press~ 

poe a existência de chefes capazes de fazer tudo e de sa 

ber tudo. Os chefes se tornam generalistas, portadores de 

todas as decisões e ordens que venham do topo da organiz~ 

ção e transmissores de todas as informações que venham da 

base da organização, dentro de sua ãrea de atuação( 2?). 

a.2) linhas formais de comunicação: "A via hierãrquica e o ca 

minho que seguem- passando por todos os graus da hierar 

quia - as comunicações procedentes da autoridade superior 

ou aquelas que a ela se dirigem"( 2B}. Assim~ todo orgao 

ou quadro (excetuando-se o situado no topo e aqueles no 

rodapê do organograma) possui dois terminais de comunica 

çao: um~ orientado para cima e que o liga exclusivamente 

ao orgao ou cargo superior, representando sua responsabi 

lidade perante o escalão mais elevado e outro~ orientado 

para baixo e que liga exclusivamente aos órgãos ou cargos 

diretamente subordinados~ representando sua autoridade p~ 

rante o escalão mais baixo. 

As comunicações sao~ em resumo, lineares e for 

mais~ limitadas exclusivamente ãquelas relações formais 

descritas no organograma. 
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a.3) centralização das decisões: Em função das 

a organização linear caracteriza-se pelo 

e convergência da autoridade para a cúpula 
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anteriores, 

deslocamento 

da organi-

zação: sõ existe uma autoridade mãxima que 

todas as decisões e o controle da organização. 

centraliza 

a.4} aspecto piramidal: Em decorrência da centralização da au 

toridade no topo da organização e da autoridade linear 

que cada superior centraliza em relação aos subordinados, 

a organização linear apresenta uma conformação piramidal, 

como mostram as figuras 2 e 3. 

b) Caracteristicas da supervisão na organização linear 

Dentro da concepçao teõrica de organização li

near, a unidade de mando ê o aspecto fundamental, no sentido 

de garantir a autoridade, a disciplina e a ordem. Ao mesmo tem 

po, a unidade de direção, através da adoção de um programa de 

ação unico, ê considerada elemento indispensãvel para que haja 

unidade de mando. E em função desse programa de ação, decidido 

pela direção geral, centralizando a decisão no topo da organi

zaçao, que os diferentes graus da hierarquia cumprem com a pa~ 

te que lhes compete, cada um deles supervisionando os escalões 

subordinados. 

Assim entendida, a supervisão ê uma tarefa ine 

rente aos chefes de todos os niveis da hierarquia, correspon-
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dendo ao exercicio da função administrativa de coordenação e 

controle - "vigiar para que tudo ocorra conforme as regras es

tabelecidas e as ordens dadas". 

A vigilância envolve, assim, a açao de assinalar 

as faltas e os erros, a fim de poder reparã-los e evitar sua 

repetição. 

Nesse conjunto, cada serviço, ou seja, cada che 

fe de serviço vigia seus subordinados, enquanto a autoridade 

superior vigia o conjunto. 

Para vigiar o conjunto, a direção pode re 

correr a agentes especiais - verificadores ou inspetores, que 

a auxiliam, principalmente no ca~o de os mecanismos de su 

pervisão de rotina não serem suficientes, devido ao aumento 

no volume e complexidade das operações de controle. 

De qualquer forma, a supervisão envolve uma re 

lação vertical, entre 

do em fazer cumprir 

super i o r e 

as ordens 

subordinados, 

recebidas da 

consistin 

instância su 

perior, em fazer a "mãquina" funcionar, conforme o previ~ 

to. 

ETZIONI(Jl} analisa bem a questão da supervisão 

linear, ao dizer que "nesse tipo de concepção, as tarefas pr~ 

cisam ser divididas em componentes, por uma autoridade cen-

tral, de acordo com um plano central de ação; os esforços de 

cada unidade de trabalho precisam ser supervisionados; os di-
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versos trabalhos que levam ao produto final precisam ser coar 

denados. Como cada supervisor tem um numero limitado de subor 

dinados que pode controlar eficientemente, é preciso indicar 

alguns mestres e, a seguir, uma segunda linha de supervisores 

(a fim de supervisionar os mestres}.e, assim por diante. Cada 

cinco ou seis trabalhadores, por exemplo, precisam de um mes 

tre; cada seis mestres e, portanto, cada quarenta trabalhado 

res, precisam de um supervisor e, assim por diante. O numero 

de subordinados controlado por um superior define o seu "alcan 

ceou controle". Disso resulta uma pirimide de controle, que 

leva a um diretor. Dessa forma, toda a organização pode ser 

controlada a partir de um centro de autoridade, sem que 

um supervisor controle mais do que um n~mero de cinco a dez su 

bordinados". 

KOONTZ e O'DONNEL( 32 ) referem-se a 

como "a mais antiga e importante técnica para se 

supervisão 

conseguir 

coordenação .. , tendo como base que a 11 pri nci pal função do . su

pervisor, com relação a seu superior, é conseguir que os su 

bordinados obtenham coordenação de esforços entre si mesmos e 

nas suas relações com outros grupos". 

4.1.2. Escola de ''Administração Científica .. 

De acordo com CHIAVENAT0( 33 ), a 11 Administração 

Cient1fica 11 nao constitui elemento simples, mas uma combinação 

global que pode ser assim sumar-izada, nas palavras do próprio 



TAYLOR( 34 ): 

"Ciincia, em lugar de empirismo; 

Harmonia, em vez de discórdia; 

Cooperação, não individualismo; 
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Rendimento mixtmo, em lugar de produção reduzida; 

Desenvolvimento de cada homem, no sentido de alcançar 

maior eficiincia e prosperidade." 

De fato, ao analisar a teoria em apreço, verifi

cam-se caracteristicas bem definidas que levam a considerar o 

sumiria feito por Taylor como a sintese da mesma. Senão, ve

jam-se os fundamentos da "Administração Cientifica" que Taylor 

denomina de "essincia ou filosofia fundamental", em sua 

"Principies de la Administraciõn Cientifica' 11 ( 35 ~. 

obra 

1. Identidade dos interesses do patrão e do trabalhador: Segu~ 

do o autor, 11 0 principal propósito da administração deveria 

consistir em assegurar o miximo de prosperidade ao empreg~ 

dor, unido ao mãximo de prosperidade para cada operãrio 11
• 

( ••• ) 
11 Parece tão evidente que o miximo de prosperidade p~ 

ra o patrão, unido ao mãximo de prosperidade para o emprega 

do deveriam ser os dois propósitos principais da administra 

çao, que seria ati desnecessãrio dizi-lo. 11 

Salienta que, apesar da maioria das pessoas acr~ 

ditarem que os interesses fundamentais dos empregadores e 

dos empregados sejam necessariamente antagônicos, ao contrã 

rio, a 11 Administração Cient1ftca 11 se fundamenta 11 na firme 

convicção de que os verdadeiros interesses de ambos são idin 

ticos, que a prosperidade do, patrão não pode existir duran-
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te um longo período, a menos que vã acompanhada da prosperl 

dade do empregado, e vice-versa; e que é possível dar ao 

trabalhador o que mais deseja - altos salãrios - e ao pa-

trão, o que mais busca: mão-de-obra barata 11
, mediante a 

substituição dos métodos empiricos pelos métodos cientificas. 

E o que Taylor chama de .. organização racional do trabalho .. , 

ou seja, o trabalho realizado com o menor gasto combinado de 

esforço humano, de matéria prima, de custo do capital em mã 

quinas, etc., que resulta na maior produtividade 

dos homens e das mãquinas. 

possível 

2. Por outro lado, Taylor acredita que o processo de produção, 

cada vez mais complexo, não podia ser deixado nas mãos dos 

próprios trabalhadores, que, segundo ele, procuram sempre 

retardar o ritmo do trabalho (simulação sistemãtica de tra 

balho), além de não terem capacidade, nem meios de anal i 

sar cientificamente o seu trabalho e de estabelecer qual o 

processo ou método mais eficiente. Por esta razao, na 11 Admi 

nistração Cientifica••, as responsabilidades devem ser repa~ 

tidas entre a direção e os trabalhadores, cabendo i direção 

desenvolver a ciência de estudar minuciosamente o trabalho 

e também guiar e ajudar o trabalhador na execuçao do mesmo, 

de acordo com leis científicas. 

3. A partir do exposto, a gerência passa a ter novas atribui 

çoes e responsabilidades, que Taylor enuncia em termos de 

quatro principies: 

a} princ.ipio do planejamento, que consiste em substituir, no 

trabalho, o critério ind~vidual do operãrio, a improvis~ 

ção e a atuação empirico-prãtica pelos métodos baseados 
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em procedimentos cientificas; 

b} principio de preparo, que corresponde a selecionar cien 

tificamente os trabalhadores e preparã-los e treinã-los 

para produzirem mais e melhor; 

c) principio do controle, ou seja, controlar o trabalho p~ 

ra se certificar de que o mesmo estã sendo executado de 

acordo com as normas estabelecidas e segundo o plano 

previsto; 

d) principio da execuçao, isto e, distribuir distintamente 

as atribuições e as responsabilidades, para que a execu 

ção do trabalho seja bem disciplinada. 

4. Alem desses, CHIAVENAT0( 36 } considera outros principias im 

plicitos, que Taylor teria enunciado dispersamente em sua 

obra, quais sejam: 

e) estudar o trabalho dos operãrios, decompô-lo em seus mo 

vimentos elementares e cronometrã-lo para, após uma ana 

lise cuidadosa, eliminar ou reduzir os movimentos inúteis 

e aperfeiçoar e racionalizar os movimentos fiteis; 

f) estudar cada trabalho, antes de fixar o modo como deverã 

ser executado; 

g) selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com 

as tarefas que lhes serão atribuidas; 

h} dar aos trabalhadores instruções técnicas sobre o 

de trabalhar, ou seja, treinã-los adequadamente; 

modo 

i) separar as funções de preparação e as de execução, dan 



. 6 3. 

do-lhes atribuições precisas e delimitadas; 

j} especializar e treinar os trabalhadores, tanto na prep~ 

raçao e no controle do trabalho, quanto na sua execuçao; 

1} preparar a produção, ou seja, planejã-la e estabelecer 

prêmios e incentivos para quando forem atingidos os P! 

drões estabelecidos, bem como outros prêmios e incenti 

vos maiores, para quando os padrões forem ultrapassados; 

m} padronizar os utens111os, os materiais, o maquinãrio, o 

equipamento e os metodos e processos de trabalho a serem 

utilizados; 

n} dividir proporcionalmente (entre a empresa, os acionis

tas, os trabalhadores e consumidores) as vantagens que 

resultarem no aumento da produção proporcionado pela ra 

cionalização; 

o} controlar a execução do trabalho para mantê-lo nos ni-

veis desejados, aperfeiçoã-lo, corrigi-lo e premiã-lo; 

p) classificar de forma prãtica e simples os equipamentos, 

os processos e os materiais a serem empregados ou prod~ 

zidos, de forma a tornar fãcil o seu trato e o seu uso. 

5. Divisão do trabalho e especialização do trabalhador. Com 

vistas ã maior produtividade, Taylor foi o primeiro a fazer 

uma anãlise completa do c~rgo ou função, decompondo-o em 

suas partes componentes. Procedeu ã sua divisão e subdivisão 

ate chegar aos movimentos necessãrios a cada operaçao, os 

quais, em seguida cronometr~u, estabelecendo padrões e tem 

pos de execução do trabalho. 



. 6 4. 

Acreditando na tese de que o trabalho pode ser 

executado melhor e mais economicamente através da subdivi 

sao das funções, Taylor pregava que o tr.abalho de cada pe~ 

soa deveria, tanto quanto poss1vel, limitar-se a 

de uma unica e simples tarefa predominante. 

execuçao 

6. A supervisão funcional - A "Administração Científica" de 

fende a idéia de que a organização do tipo linear ou mili 

tar, extremamente centralizada, com um chefe geral comanda~ 

do sub-chefes que, por sua vez, comandam grupos, em esca-

lões hierirquicos sucessivos que descem ate o trabalhador , 

modelo prevalente na êpoca, não era compativel com a nova 

doutrina que estava sendo proposta. Assim, defende um tipo 

de organização funcional, descentralizado e que permitisse 

a mãxima especialização dos operarias e, inclusive, dos su 

pervisores( 3?). 

Partindo do principio de que, sempre que ... 
pOSS_! 

vel, o trabalho de cada homem deve limitar-se ã execuçao 

de uma unica função, para Taylor ê fundamental que haja uma 

direção que garanta uma instrução constante dos operarias. 

Neste sentido, Taylor assinada que as 11 instruções escritas 

em relação ã melhor maneira de executar cada parte do traba 

lho são preparadas com antecedência pelo serviço de prepar~ 

çao do trabalho (planejamento). Estas instruções represe.!!. 

tam o trabalho combinado de virias empregados do referido 

serviço, cada um dos quais tem sua prõpria especialidade ou 

função" ( ... } "Não obstante, as instruções de todos 

sao transcritas numa unica ficha de instruções ... ( 3B) 

eles 

Apesar de todo esse cuidado, Taylor considera que 
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11 a natureza humana e tal' que muitos operãrios' se fossem 

abandonados a si mesmos, prestariam pouca atenção ãs instru 

ções escritas. Portanto, ê necessãrio designar instrutores 

(chamados .. capatazes funcionais 11
}, encarregados de vigiar 

para que os operãrios entendam e apliquem as instruções es 

c r i tas . Sob a a dm i n i s tração f u n c i o na 1 , o anti g o capataz ü n i 

co e substituído por oito mestres diferentes, cada um dos 

quais desempenha uma função especial, e estas pessoas, atuan 

do como agentes do departamento de preparação do trabalho 

são os instrutores especialistas que se encontram o tempo 

todo na fãbrica, ajudando e dirigindo os operãrios. Tendo 

sido eleito cada um deles por seu conhecimento e habilidade 

pessoal em sua especialidade, sao capazes nao so de dizer ao 

operãrio o que deve ser feito, mas tambem, no caso de neces 

sidade, efetuar, eles mesmos, o trabalho na presença do op~ 

rãrio, de maneira tal a ensinar-lhe os melhores e mais rãpl 

dos metodos ... <39 > 

Assim, enquanto quatro desses encarregados ficam 

no departamento de preparação do trabalho {Planejamento) ,de 

onde emitem ordens aos operãrios, outros quatro ficam na fã 

brica e, cada um, em sua função particular, ajuda pessoalme~ 

te os operãrios em seu trabalho. Na verdade, no entender de 

CHIAVENAT0( 40), a supervisão funcional nada mais e do que a 

existência de diversos supervisores, cada qual especializa

do em determinada ãrea, e que tem autori.dade funcional (r~ 

lativa somente ã sua especialidade} sobre os mesmos subordi 

nados, sendo essa autoridade, relativa, dividida e zoneada. 

7. Conceito de 11 Homo Economicus 11 
- Para Taylor, a 11 Administra-



. 6 6. 

çao Cientifica 11 deve estudar as capacidades fisicas do tra 

balhador, atraves de tempos e movimento, mas com uma aborda 

gem econômica, considerando o homem motivado pelo medo da 

fome e pela busca do dinheiro. De acordo com essa conce_E 

çao, as recompensas materiais e econômicas influenciam deci 

sivamente os esforços individuais no trabalho, fazendo com 

que o trabalhador desenvolva o mãximo padrão de realização 

de que e fisicamente capaz, para atingir um ganho maior. B~ 

seado nesse conceito, procurou-se relacionar o quanto poss1 

vel, o pagamento do trabalhador com sua produção (remunera

ção variãvel por produção). Taylor, Gantt e Gilbreth consi 

deravam a anãlise do trabalho e a remuneração, fixada cien 

tificamente, como aspectos fundamentais para a harmonia in 

dustrial. 

8. tnfase na eficiência- Para Taylor, determinar a ünica ma

neira certa de se executar um trabalho- 11 the one best way 11
-

e a Ünica melhor maneira de maximizar a eficiência, consti 

tuindo-se na essência da 11 Administração Cientifica 11
• Assen 

tada no estudo de tempos e movimentos atraves da anãlise do 

trabalho, a administração cientifica estima a produção p~ 

drão que corresponde ã eficiência desejada (100%). A eficiên 

cia corresponde ã 11 relação entre o desempenho real e o p~ 

drão de desempenho estabelecido previamente 11
.(

4l) 

9. Principio da exceção - Os adeptos dessa escola adotaram um 

sistema de controle operacional, baseado não no desempenho 

medio, mas na verificação das exceções ou desvios dos pa

drões. Com isso, essa escola recomenda ã administração que 

nao se ocupe muito com os ~adrões normais, devendo interfe 
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rir, prioritariamente, nas ocorrências que se afastem dos 

padrões, tanto os desvios positivos como os negativos, ou 

seja, as exceçoes para as devidas providências. 

Os seguidores de Taylor limitaram-se a ape r f e _i 

çoar pontos da doutrina, mas não alteraram a essência da "Admi 

ntstração Cienttfica" formulada por seu fundador. De acordo 

com CHIAVENAT0( 42 l, se bem que Taylor se preocupasse mais com 

a filosofia- com a essência do sistema-, que exige uma revo 

lução mental tanto da parte da direção, como da parte dos op~ 

rãrios, a tendência de seus seguidores foi uma preocupaçao maior 

com o mecanismo e as técnicas do que com a filosofia da "Admi 

nistração Cientifica". 

4.1.2.1. Organização Funcional 

Como decorrência da forma de conceber a organiz~ 

çao do trabalho, a "Administração Cientifica" propõe um tipo 

de estrutura organizacional denominada "organização funcional", 

baseada na especialização das funções para cada tarefa. 

MOONEv< 43 >, em seu estudo sobre organizações, re 

fere-se ã existência, em organizações da antigÜidade, do pri~ 

cfpio funcional, responsãvel pela diferenciação entre os diver 

sos tipos de atividades ou funções, assinalando que o princí 

pio funcional separa, distingue e especializa, sendo o germe 

do "staff". Assim, os antecedentes do "staff" foram encontrados 

nos chefes homéricos que aconselhavam os antigos reis da Gré 

cia e também no conselho dos sãbios dos reis anglo-saxões. 

O tipo de estrutura funcional foi consagrado por 
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Taylor que, preocupado com as dificuldades trazidas pelo ex-

cessivo e variado volume de atribuições dadas aos mestres 

de grupo, na estrutura linear, optou pela supervisão funcio 

nal, em substituição ao comando linear dos mestres de 

grupo. 

Para se ter uma idêia mais concreta da proposta 

de Taylor, apresenta-se a figura 4, que representa a preocup~ 

ção central de seu formulador- agilizar a execução com supeL 

visão. 

Para se ter uma idéia de como se apresenta a con 

figuração grãfica de uma estrutura organizacional de tipo fun 

cional, tem-se a Figura 5, que é um organograma de uma organi 

zação funcional. 

a) Caracteristicas da organização funcional 

Diante do exposto acerca dos fundamentos da ad

ministração cientifica, facilmente podem ser apreendidas as 

principais caracteristicas que assume a estrutura organizaci~ 

nal funcional, quais sejam: 

a.l. autoridade funcional ou dividida, que e relativa e basea 

da na especialização. O que prevalece neste tipo organiz~ 

cional é a autoridade do conhecimento, que se estende a 

toda a organização. De acordo com CHIAVENAT0( 4l), nada 
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tem de linear ou hierãrquico ou de comando. Cada subordi 

nado se reporta a muitos superiores concomitantemente, p~ 

rem, reporta-se a cada um deles somente nos assuntos da 

especialidade de cada um. Nenhum superior tem autoridade 

total sobre o subordinado, mas apenas parcial e relativa. 

Isso representa total negaçao do principio da unidade de 

comando ou supervisão Ünica. 

a.2. linhas diretas de comunicação, na busca de maior rapidez 

possivel nas comunicações entre os diferentes niveis, sem 

necessidade de intermediação. 

a.3. descentralização das decisões- em função do primado da 

especialização, as decisões são delegadas aos orgaos ou 

cargos especializados que possuam conhecimento necessãrio 

para implementã-las. Em resumo, não e a hierarquia, mas a 

especialidade quem toma as decisões, por isso, a descen

tralização das decisões. 

a.4. ênfase na especialização, que e o critério para a sep~ 

ração de funções, de acordo com as especialidades envol 

vidas. Da mesma forma, as responsabilidades sao delimi

tadas, conforme as especializações. Assim, cada orgao 

ou cargo contribui com sua especialidade para a· organ! 

zaçao. 

a.5. o controle é centralizado pelos Õrgãos ou cargos superio

res, mediante a criação da unidade de controle. 
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b. Características da supervisão na organização funcional 

Pelo tipo de organização, em que a base de sua 

estruturação e a supervisão funcional' especializada em todos 

os nfveis da organização, ela (supervisão) se coloca como ex 

tensão do planejamento, no sentido de controlar o trabalho p~ 

ra se certificar de que o mesmo estã sendo executado, de acor 

do com as instruções estabelecidas pela instância de direção, 

segundo o plano previsto, para mantê-lo nos nfveis desejados. 

Para tanto, a supervisão envolve: 

b.l. vigilância para que os operãrios entendam e apliquem as 

instruções passadas pelo departamento de preparação do 

trabalho (planejamento}; 

b.2. ensino dos melhores e mais rãpidos métodos previamente s~ 

lecionados, visando a mais alta eficiência do trabalhador; 

b.3. controle, mediante verificação dos desvios e a 

do trabalho, tal e qual o planejado. 

retomada 

Tratando-se de supervisão funcional, especializ~ 

da, os agentes de supervisão são especialistas que "ensinam o 

trabalho e inspecionam a qualidade na sua especialidade••, ou 

seja, para controlar a execução de um trabalhador, vãrios su 

pervisores atuam sobre o trabalho por ele executado, cada qual 

supervisionando na sua area de especialização - ê a aplicação 

da divisão do trabalho e da especialização a nfvel dos superv! 

sares. São os mestres ou .. capatazes funcionais .. a que se refe 

re Taylor, que substituem o antigo "capataz unico 11 da organiz~ 

ção linear, subordinados, por sua vez a supervisores de outro 
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n1vel. 

Como se trata de organização em que hã o primado 

da especialização em todos os ntveis, o supervisor tem a auto

ridade do conhecimento frente aos operãrios, porem essa autori 

dade e relativa, dividida e zoneada com outros supervisores,os 

quais, em conjunto, poderiam compor o que se passaria a chamar 

.. supervisor coletivo 11
, de forma anãloga ao trabalhador 11 COlet_!_ 

V0
11

• Apesar disso, os supervisores constituem a instância in 

termediãria entre a direção e a execução, tendo ascend~ncia so 

bre os supervisionados. 

4.1 .3. Estrutura 11 linha-staff 11 

O crescimento das indústrias e a complexidade 

crescente do trabalho empresarial, a exigir especialização di 

versificada cada vez maior, mostraram logo a inadequação, tan 

to da estrutura linear, quanto da estrutura funcional, de for 

ma isolada; ao mesmo tempo, vislumbrou-se a possibilidade de 

fundir as duas formas organizacionais· reunindo as qualidades e 

vantagens de cada uma delas, no sentido de suprir as desvanta

gens que ofereciam separadamente e proporcionando um tipo org~ 

nizacional mais completo e complexo. Surge, assim, o tipo de 

organização 11 linha-staff 11
, que ê o resultado da combinação dos 

tipos de organização linear e funcional. Alguns autores o deno 

minam organização de tipo 11 hierãrquico-consultivo 11
.(

47 > 

Segundo CHIAVENAToL 48 ), ·é o tipo de organização 

mais empregado atualmente, apesar de suas origens remontarem da 

antiguidade. 
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URWICK e DALE( 49 l defendem este tipo de organiz~ 

çao e mostram a importância do "staff" nas organizações, ba

seando-se no princ1pio de especialização, pelo qual as especi~ 

lizações devem ser coordenadas por especialistas do "staff", 

e no de autoridade, pelo qual deve haver uma linha de autorida 

de claramente definida, conhecida reconhecida por todos, desde 

o topo da organização ate cada indivíduo da base. Esses auto 

res fazem referência ao exercito do farao Tutmes que, ao redor 

de 1500 A.C. jã possuía uma assessoria parecida com um serviço 

de inteligência, com rudimentos de um sistema administrativo. 

MOONEY(SO}, em seu estudo sobre as organizações, 

citado anteriormente, fazi.a referências ao germe do "staff" em 

organizações militares. bastante antigas. Segundo os estudos,e~ 

tretanto, foi somente no início do seculo XIX que o tamanho e 

complexidade dos exércitos provocaram o desenvolvimento de um 

sistema completo de assessoria aos Õrgãos de linha, sendo exem 

plo, a reorganização do estado maior prussiano pelo 

Scharnhors t. 

Nas empresas privadas, o esquema de 

marechal 

assessoria 

iniciou-se mais tarde, com a utilização de assistentes contra 

tados para cuidarem dos pormenores dos trabalhos administrati 

vos, para fornecerem informações necessãrias ã tomada de deci 

soes ou para prestarem aconselhamento e assistincia na formula 

ção de planos. Taylor e seus adeptos, ao separarem o planej~ 

mento e o desempenho em busca da especialização funcional, pr~ 

pri ci aram o surgimento das assessorias nas empresas industriais, 

ainda que o objetivo de Taylor não tivesse sido assistência 

assessorial propriamente dita,·e sim especialização funcional(Sl). 
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Fayol, em sua obra"Administraciõn Industrial y 
.. (52) - -General ja fizera referencia ao "staff", ao dizer que: 

., O c h e f e i d e a 1 s e r i a a q u e 1 e q u e , p o s s u i n do t o do s 

os conhecimentos necessários para resolver os problemas admi

nistrativos, técnicos, comerciais, financeiros e outros que s~ 

jam submetidos ã sua consideração, gozasse ainda do vigor fisi 

co e intelectual e da capacidade de trabalho, suficiente para 

fazer frente a todas as obrigações de relações, de mando e de 

controle que pesam sobre a direção. Um chefe desta categoria 

pode ser encontrado excepcionalmente nos pequenos negõcios;não 

existe um homem, cujo saber abarque todas as questões que sus 

cita o funcionamento de uma grande empresa; tampouco, aquele 

que disponha das forças e do tempo exigidos pelas múltiplas 

obrigações de uma grande empresa. 

r, pois, forçoso recorrer ao Estado-Maior, que 

tem uma reserva de forças fisicas, de forças intelectuais, de 

competência, de tempo ... que o chefe pode utilizar como lhe 

agradar. 

Os trabalhos do Estado-Maior podem dividir-se em 

quatro grupos: lQ} concursos diversos prestados ao chefe em sua 

tarefa cotidiana, correspondência, recepções, estudo e preparo 

de expedientes, etc.; 2Q) ligação e controle; 3Q) estudos pr.Q_ 

jetivos, programa a elaborar ou a harmonizar; 49} busca de aper 

feiçoamentos. 

Todos estes trabalhos fazem parte das atribui 

çoes da direção. O interesse da empresa exige que sejam cumpr! 

dos. O chefe deve executá-los, ieja com suas prõprias forças, 
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seja com a ajuda do Estado-Maior 11
• 

De acordo com CHIAVENATO( 53 ), na dê cada de 30 9 a 

ênfase colocada no planejamento e no controle9 o crescimento 

acelerado das empresas, o avanço tecnolÕgico, a crescente ne 

cessidade de especialização, o volume e complexidade das leis 

e regulamentações condicionando e restringindo as atividades 

das empresas, vieram incrementar. a utilização cada vez 

do tipo de organização 11 linha-staff 11
• 

maior 

Segundo KOONTZ & O'DONNELL( 54 ), 11 0 uso extensivo 

de assessoria nas empresas norte-americanas se difundiu somen

te no sêculo XX, particularmente apõs- a Grande Depressão de 

1929-1932 11 
( ••• ) 

11 0 desenvolvimento foi acelerado pelo cresci

mento das empresas de grande porte, nas quais os problemas de 

administração se assemelham com os de qualquer exercito e de 

mandam informações especializadas de uma amplitude e complexi-

dade desconhecidas em operaçoes de menor escala 11
• 

O conceito de organização 11 linha-staff 11 se ba-

seia no fato de que entre a linha - Õrgãos de execução, e asses 

soria - Õrgãos de apoio e de consultoria, existem relações de 

autoridade.C 55 ) 

KOONTZ e O'DONNELL( 56 ) 9 referem-se ãs dificulda-

des encontradas, tanto na literatura especializada, como entre 

administradores, em relação ao conceito de linhae, .. staff 11 (as-

sessoria). Segundo esses autores, um conceito mais preciso, e 

logicamente vãlido de linha e assessoria ê aquele que as consi 

dera como uma simples questão de relações, sendo que, na auto 

ridade de linha, encontra-se entre o superior e o subordinado 
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uma linha de autoridade que vai do primeiro ao segundo. Recor-

rendo a MOONEY, este coloca que esta gradação de autoridade p~ 

de ser encontrada em toda organização como uma escala ininter 

rupta ou uma serie de degraus - e o princípio escalar de org~ 

nização, segundo o qual deve existir uma serie de relações de 

autoridade entre superior e subordinado, desde a cúpula da or 

ganização ate todas as demais posições. 

Em contrapartida, o aconselhamento constitui a 

essência da relação de assessoria, e, esta, segundo MOONEY(Sl) 

e auxiliar da linha, ou seja, "qualquer cargo, na organização, 

que nao possa ser identificado como um elo do processo esca-

lar, e uma função auxiliar, aderindo ã linha como os ramais ao 

leito principal ... Assim, o fluxo de ·autoridade de ass ess o ri a 

dirige-se em sentido ascensfonal atê seu superior, que, subse 

quentemente, exerce a autoridade de linha ao colocar, ou nao, 

em prãtica as recomendações da assessoria, revelando a relação 

de dependência desta ã linha. 

Na organização 11 linha-staff" convivem orgaos de 

linha e Õrgãos de "staff 11
• Enquanto os órgãos de 1 inha respo.!!_ 

dem pela execuçao das atividades bãsicas da organização (por 

exemplo, produzir e vender), os. órgãos de 11 Staff" responsabili 

zam-se pela execução de serviços especializados (por exemplo, 

gerir recursos humanos, planejar, controlar, recomendar, sug~ 

rir, etc.). 

Segundo CHIAVENf\TO(SB), e comum utilizar-se de 

dois critérios para distinguir quais são os órgãos de linha e 

os de "staff", dentro de uma organização. São eles: 
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Figura 6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
"LINHA -STAFF" (sg) 
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lQ) relacionamento com os objettvos da organização - segundo 

este crit~rio, as atividades de linha estão diretamente 

ligadas aos objetivos bãsicos da organização (atividades

afins) enquanto as atividades de 11 Staff 11 estão ligadas a 

eles indiretamente (atividades-meio}. 

2Q) tipo de autoridade a executar- os orgaos de linha sao as 

que tim autoridade para decidir e executar as atividades 

principais da organização, enquanto os órgãos de 11 Staff 11 

tim autoridade de assessoria, de planejamento e de contro 

le, de consultoria e de recomendação. Na linha, a autorida 

de ~absoluta e ~ baseada na relação hierãrquica e linear, 

enquanto que no 11 Staff 11
, a autoridade ê relativa, e se dã 

por uma relação funcional e de consultoria. 

A figura 6 ilustra a posição dos orgaos de 11 Staff 11 

no organograma e o fluxo de sua autoridade de assessora. 

a) Características da Organização 11 linha-staff 11 

A organização 11 linha-staff 11 apresenta caracteris 

ti c as ma i s c o m p 1 ex as do q u e os t i p os de o r g a n i z a ç ã o a n te r i o r me n 

te descritos, ressaltando-se: 

a.l) fusão da estrutura linear e da estrutura funcional - Com 

predominio da primeira. Neste tipo de organização, cada 

orgao ou cargo se reporta a apenas um orgao ou cargo sup~ 

rior, prevalecendo a autoridade unica ou unidade de coman 

do, típica da estrutura linear. Aqui, entretanto, cada õr. 
gao ou cargo recebe assessoria e serviços especializados 

de diversos órgãos ou cargos de 11 staff 11
• 



, 
FUNÇÕES DO ORGÃO 11 STAFF 11 NfVEIS HIERJ(RQUICOS 
..-----------y----------------------

CONSULTORIA 
ASSESSORAMENTO 
ACONSELHAMENTO 

RECOMENDAÇÃO 

PRESTAÇÃO E 
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Dito de outra forma, existe sempre autoridade li 

near de um orgao ou cargo, seja de linha ou de 11 Staff 11 so 

bre os seus subordinados, e existe, também, autoridade fun 

cional de um orgao ou cargo de 11 Staff 11 em relação a todos 

os demais orgaos ou cargos da organização, no que se refe 

re ã sua especialidade. 

a.2) coexistência de linhas formais de comunicação e de linhas 

diretas de comunicação 

Neste tipo de organização, hã uma conciliação en 

tre as linhas formais de comunicação entre superior e su 

bordinado e que representam a hierarquia, e as linhas di 

retas de comunicação entre qualquer Õrgão ou cargo e o 

11 Staff 11 e que representam o suprimento de assessoria e de 

serviços especializados. 

a.3) separação entre órgãos operacionais (executivos e orgaos 

de apoio (assessores) 

A organização 11 1 i nha-staff 11 refere-se a um padrão 

organizacional no qual individuas especialiiados e grupos 

de especialistas aconselham os chefes de linha no que diz 

respeito a alguns aspectos de suas atividades, nao dimi-

nuindo a autoridade e responsabilidade dos chefes de li 

nha( 60). As funções de 11 Staff 11 podem existir em qualquer 

nfvel de organização e, segundo CHIAVENAT0( 6l), nos órgãos de 

11 Staff 11
, quanto mais se sobe na hierarquia, maior a pr.2_ 

porção das funções de consultoria, assessoramento e reco-

mendação e menor a proporção das funções de prestação de 

serviços especializados, ocorrendo o inverso, na medida em que 

se desce na escala hierãrquica, conforme mostra a figura 7. 
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MOONEYC 64 1, distingue tris fases no trabalho do 

11 staff 11
, bastante ligadas entre si., quais sejam: 

1. fase informativa.:. e 0 11 Staff 11 que apenas colhe elementos e 

os informa ã autoridade, que deve conheci-los e tomar suas 

decisões; 

2. fase consultiva- e o 11 Staff 11 de conselheiros que, baseado 

nas informações colhidas, sugere e recomenda soluções, arg~ 

menta e persuade a autoridade nas suas decisões; 

3. fase supervisara - e o 11 Staff 11 de supervisão da execução e 

que aplica as duas anteriores em todos os detalhes, que sub~ 

titui o chefe, por delegação deste, na supervisão de deter 

minadas atiVidades especializadas. 

b. Caracter{sticas da supervisão na organização 11 linha~staff 11 

Neste tipo de organização, a supervisão integra 

o orgao ou cargo de 11 Staff 11
, sendo considerada ajuda especial! 

zada ao n1vel da execução, portanto, fora da linha de mando,com 

autoridade baseada no conhecimento, funcional. 

Aqui surge a figura do supervisor, ou seja, o 

agente que realiza supervisão e outra pessoa que nao o chefe, 

com autoridade técnica por ele delegada, encarregado de confe 

rir a execuçao de acordo com o planejado pela instância de di 

reção, retificar, no caso de desvios e informar a autoridade 

para quem deve obediincia. Assim, atua como extensão da chefia, 

supervisionando a execução, no que diz respeito ã sua area de 

especialização. 
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De acordo com KOONTZ e O'DONNELLC 65 ), "a autori

dade funcional i comumente limitada i irea de 'como' e, is ve

zes, de 'quando' mas raramente se aplica a 'onde', 'o quê' ou 

'quem'. Neste sentido, o supervisor i aquele que acompanha a 

execução de trabalhos, previamente estabelecidos pela direção, 

atravis do planejamento- i a assistência especializada e orien 

tação aos nTveis operacionais, no sentido de garantir a execu 

çao, respeitados os padrões definidos. 

O supervisor i "o homem que estã no meio", des 

crição essa que sugere a impo~tância de suas relações com os 

n1veis superiores e inferiores( 66 }, atuando como intermediário 

entre a direção e a execuçao. 

4.2. TEORIA DAS RELAÇOES HUMANAS 

4.2.1. Precursores 

Para melhor entender a Teoria das Relações Huma 

nas, tambim conhecida como Escola Humanística da Administração, 

faz-se necessãrio reportar-se ao desenvolvimento da Psicologia 

do Trabalho, o qual se dã a partir da primeira dicada deste se 

cu lo. 

Enquanto os "clãssicos" da administração se pre~ 

cupavam com a organização racional do trabalho, os psicólogos 

começam a se interessar tambim pelos problemas industriais, 

preocupados essencialmente com três aspectos bãsicos: 
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a} a anãlise do trabalho 

b) a adaptação do trabalhador ao trabalho 

c) a adaptação do trabalho ao trabalhador. 

Esse desenvolvimento foi bãsico para que os pri~ 

cipios da administração da teoria clãssica começassem a ser 

criticados, com base nos principias das ci~ncias humanas. 

Inicia-se, tambim, a aplicação da sociologia a 

anãlise dos problemas industriais, que contribui para o surgi

mento de abordagem diferente dos padrões clãssicos. 

Assim, antecipando-se ã Teoria das Relações Hum~ 

nas, surgiram alguns autores, cuja abordagem escapa aos padrões 

da Teoria Clãssica. Entre esses, destacaram-se: Ordway Tead, 

Mary Parker Follett e Chester Barnard. 

Na dicada de 1920, ORDWAY TEAD( 6?) começa a se 

popularizar ao procurar desvendar a psicologia do operãrio,te~ 

tando mostrar que a compreensão do comportamento administrati

vo deve partir do conhecimento da natureza humana. Estudou,ai~ 

da, a questão da liderança na administração, esta .considerada 

como o conjunto de atividades próprias de certos individuas 

(chefes executivos) que têm a missão de ordenar, encaminhar e 

facilitar os esforços coletivos de um grupo de pessoas reuni 

das em uma entidade, para a realização de objetivos previamen

te definidos. Para ele, o administrador i um profissional e um 

educador, pois o seu papel na influenciação do pessoal, quanto 

a aceitação dos objetivos da organização, exige uma continua 

e intensa atividade educativa, fato este considerado bãsico 

para o sucesso da empresa. 
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Outra figura de importincia nessa fase de trans! 

çao foi Mary Parker Follett, por sua abordagem psicológica da 

administração e para quem, todos os problemas de uma prganiza

ção constituem fundamentalmente problemas de relações humanas. 

Para a autora, o objetivo bãsico da ação administrativa ê ob 

ter a integração das pessoas e a coordenação das atividades. 

Formulou a "Lei da situação", segundo a qual, não existe fõrm~ 

la fixa para a solução dos problemas organizacionais, adotand~ 

-se que "uma pessoa não deve dar ordens a outra pessoa, mas am 

bas devem concordar em resolver as ordens da situação".< 68 ) Em 

outras palavras, ê a situação concreta que deve governar as or 

dens a serem dadas e o empenho das pessoas em executar essas 

ordens. 

Preocupou-se, também com os principies gerais da 

administração, mais particularmente com as questões do contro 

le da coordenação. 

As i dê i a s de F o 1 1 e t t ti v e r a m p o u c a r e p e r c u s s a o na 

epoca, vindo a serem aceitas somente apõs a Segunda Guerra Mun 

di a 1 . 

Outro autor que fugiu aos padrões da Téoria Clã~ 

s i c a f o i C H ESTE R 8 A R NA R D ( 6 9 ) , ex e c u t i v o ame r i c a no q u e , em 19 38 , 

propôs-se a elaborar uma teoria da cooperação na organização 

formal, a partir da concepção da organização como um sistema so 

c i a 1. 

Para Barnard, os seres humanos nao sao simplesme~ 

te entidades discretas e isoladas que possuem um poder de aju~ 

tamento ao meio, mas são seres dotados de capacidade de mudar 
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o carãter dos ajustamentos em função de suas experiências ante 

riores, alem de atuarem por interação com outros seres seme

lhantes. Ressalta que a cooperaçao e uma necessidade do ser hu 

mano para sobrepujar as limitações que restringem a atuação iso 

lada de cada um. Assim, a cooperaçao e tida como essencial p~ 

ra a organização. Barnard jã se refere ã existência da estrutu 

ra informal ao lado da organização formal, considerando ambas 

como aspectos mutuamente relativos e dependentes da cooperação. 

Alem disso, estudou a questão da autoridade, con 

siderando-a um fenômeno psicológico, atraves do qual, as pe~ 

soas aceitam as ordens e decisões de outras, sob certas influên 

cias e circunstâncias. 

4.2.2. Teoria das Relações Humanas 

A Teoria das Relações Humanas, tambem conhecida 

por Escola Humanística da Administração, surgiu nos Estados Uni 

dos, com Elton Mayo e seus colaboradores, a partir da Experiê~ 

cia de Hawthorne, como movimento de reação e de oposição ã Teo 

ria C1ãssica da Administração. 

Segundo CHIAVENATO{?O), a Escola Humanística na~ 

ceu da necessidade de se corrigir a forte tendência ã desumani 

zação do trabalho, surgida com a aplicação de metodos rigor~ 

sos, científicos e precisos, aos quais os trabalhadores deve 

riam forçosamente se submeter. Esta Escola foi integrada pri~ 

cipalmente por cientistas sociais, dentre eles: George Elton 

Mayo {1880-1949}, Kurt Lewin, Fritz J. Roethlisberger, William 

Dickson, George C. Homans, Robert Tannenbaum, Rona1d Lippitt, 
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Ralph K. White, Norman R.F. Maier, T.N. Whitehead, Jack R. P. 

French, Darwin Cartwright, Leon Festinger, Alex Bavelas. 

Nesse movimento, a experiência de Hawthorne, de 

senvolvida entre 1927 e 1932, sob a coordenação de Elton Mayo, 

representa um marco, na medida em que colocou em xeque os pri~ 

cipais postulados da Teoria Clássica da Administração. 

A primeira fase da experiência de Hawthorne, ini 

ciada em 1927, consistiu em determinar a relação entre a inte~ 

sidade de iluminação e a eficiência dos operãrios, medida atra 

vês da produção; logo, estendeu-se ao estudo da fadiga, dos 

acidentes no trabalho, da rotação do pessoal e do efeito das 

condições fisicas de trabalho sobre a produtividade dos empr~ 

gados. Os pesquisadores verificaram que os resultados da exp~ 

riência eram prejudicados por variãveis de natureza psicolõgi 

ca, porem não encontraram uma relação direta entre ambas as v~ 

riãveis estudadas. Comprovou-se a preponderância do fator psi 

colÕgico sobre o fator fisiolõgico. 

Diante da interferência do fator psicolõgico, os 

pesquisadores procuraram isolá-lo ou elimina-lo na verificação 

da fadiga no trabalho, da mudança de horãrios, da introdução de 

intervalos de descanso, aspectos basicamente fisiolÕgicos, es 

colhendo um grupo de operãrios que foi instalado em uma sala 

isolada. Esta segunda fase'mostrou haver um fator que nao p~ 

dia ser explicado apenas atravês das condições de trabalho ex 

perimentalmente controladas e que ja havia aparecido anterior

mente na experiência sobre iluminação. 

A terceira fase da experiência consistiu em estu 
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dar as diferenças de atitudes entre as operãrias do grupo exp~ 

rimental e as do grupo de controle, enfocando definitivamente 

o estudo das relações humanas no trabalho, concluindo que a em 

presa pouco ou nada conhecia dos fatores determinantes das ati 

tudes das operãrias em relação ã supervisão, os equipamentos de 

trabalho e ã propria empresa. 

Finalmente, a quarta fase compreendeu o estudo 

da organização informal dos operãrios e sua relação com a org~ 

nização formal da fãbrica. 

Dentre as principais conclusões da Experiência de 

Hawthorne, ETZIONI(ll), apresenta: 

1. O nivel de produção ê estabelecida por normas sociais, nao 

pela capacidade fisiologica, como afirmava a Teoria Clãssi 

ca; 

2. As recompensas e sançoes não-econômicas influem significatl 

vamente no comportamento dos trabalhadores e limitam, em 

grande parte, o resultado de planos de incentivo econômico; 

esta conclusão contraria o conceito de 11 homo ec.onomicus .. ,.de 

fendido por Taylor e a maioria dos autores clássicos, pelo 

qual o homem ê motivado e incentivado por estimulas sala

riais e econômicos. Para a Teoria das Relações Humanas, a 

motivação econômica ê secundãria, reconhecendo-se que os ho 

mens são motivados principalmente pela necessidade de 11 reco 

n h e c i me n to •• , de 11 a pro v a ç ã o s o c i a 1 11 e de 11 p a r t i c i p a ç ã o 11 nas 

atividades dos grupos sociais onde convivem ( 11 homo social 11 )9 

3. FreqÜentemente, os trabalhadores não agem ou reagem como in 

dividuos mas como membros de grupos, ou seja, o comportamen 
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to individual se apoia no grupo. A experiência revelou que 

cada indivíduo não se sentia livre para estabelecer, por si 

mesmo, uma quota de produção, a qual foi estabelecida e im 

posta pelo grupo. Os indivíduos que se desviavam das normas 

do grupo sofriam punições de seus colegas. A Escola de Rel~ 

ções Humanas concluiu que certamente a administração nao p~ 

dia tratar os trabalhadores, um a um, como se fossem âtomos 

isolados; precisa tratâ-los como membros de grupos de tra 

balho, sujeitos a influência desses grupos; 

4. A importância da liderança para o estabelecimento e imposi

ção das normas de grupo e a diferença entre a liderança in 

formal e a formal. Enquanto a .. Administração Científica .. ten 

dia a supor que a unica liderança dos trabalhadores seria 

constituída pelo contramestre e supervisores, pelo menos no 

que se referisse a questões de produção, na experiência sur 

giu claramente a liderança informal no grupo, na pessoa do 

trabalhador mais apreciado pelo grupo e um dos que mais en 

carnava as normas do mesmo; seu conselho era mais solicita

do que o de qualquer outro, e, na medida em que isso acont~ 

cia, era quem mantinha maior controle sobre o comportamento 

de seu grupo. Era admirado e era, atê certo ponto, o porta

voz do grupo com o restante do pessoal da fábrica. O supe~ 

visar, por sua vez, nao exercia grande influência sobre o 

grupo de trabalhadores, ao contrário, estava sob forte pre~ 

sao para se conformar ãs normas do grupo que, supostamente 

devia controlar. Essa questão da liderança foi logo depois 

estudada por Kurt Lewin, que comparou estilos de liderança 

e suas influências sobre o C?mportamento de pessoas, con 

cluindo que a liderança democrática produz um trabalho de 
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cooperaçao entre os participantes, apresentando melhor qua-

lidade no produto. 

CHIAVENAT0( 72 ) acrescenta, ainda, como 

soes da Experiência de Hawthorne: 

conclu 

5. A importância do conteúdo do cargo. Embora nao tivessem se 

preocupado com este aspecto, Mayo e seus colaboradores veri 

ficaram que a extrema especialização funcional, defendida pe 

la Teoria Clássica, não cria, necessariamente, a organiz~ 

ção mais eficiente, ao observarem na sala experimental, a 

troca de posição entre os operários para variar e evitar a 

monotonia e elevar o moral. A partir disso, passou-se a ve 

rificar que o conteúdo e a natureza do trabalho têm enorme 

influência sobre o moral do trabalhador. 

6. A ênfase nos aspectos emocionais. Os elementos emocionais, 

não planejados e, mesmo irracionais, do comportamento huma 

no passam a merecer um cuidado especial por parte da Teoria 

das Relações Humanas. 

A partir dessa Experiência, Mayo e seus colabora 

dores( 73 ) passam a adotar os seguintes pressupostos: 

a) O trabalho ê uma atividade tipicamente grupal, sendo maior 

a influência das normas do grupo do que os incentivos sala 

riais e materiais sobre o nível de produção; 

b) O operário nao reage como individuo isolado, mas como mem 

bro de um grupo social. As mudanças tecnológicas, entretan-

to, tendem, freqÜentemente a romper os laços informais de 

amizade dentro do trabalho e a privar o operário do espiri-
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to gregário, enquanto e o responsável pela sua produção; 

c) A tarefa bãsica da administração e formar uma elite capaz 

de compreender e de comunicar, dotada de chefes democrãti 

cos, persuasivos e simpáticos a todo o pessoal. Segundo es 

sa escala, 11 ao invés de se tentar fazer os empregados com 

preenderem a lógica da administração da empresa, a nova eli 

te de administradores deve compreender as limitações dessa 

lÕgica e ser capaz de entender a lÕgica dos trabalhadores, 

... no sentido de recobrar a cooperação 11
; 

d) A pessoa humana e motivada essencialmente pela necessidade 

de 11 estar junto 11
, de 11 Ser reconhecida .. , de receber adequada 

comunicação. 

Para Mayo, contrariando a tese de Taylor, a org~ 

nização eficiente, por si sõ, não leva ã melhor produção: a or 

ganização eficiente e incapaz de elevar a produtividade se as 

necessidades psicológicas do trabalhador não forem devidamente 

descobertas, localizadas e satisfeitas. 

e) A civilização industrializada trarã, como conseqÜência, a 

desintegração dos grupos primãrios da sociedade, como a fa 

mília, os grupos informais e a religião, enquanto a fábrica 

surgirã como uma nova unidade social que proporcionará um 

novo lar, um local de compreensão e de segurança emocional 

para os individuas. 

Avançando mais, ROETHLISBERGER e DICKSON( 74 ) ex 

plicitam conceitos bastante representativos da Teoria das Rela 

ções Humanas, quais sejam: 
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1. A fabrica ê concebida como um sistema social. Para ambos, a 

organização industrial tem duas funções principais: 

zir bens ou serviços (função econômica, que busca o 

prod~ 

eq ui 1 i 

brio externo) e distribuir satisfações entre os seus part1 

cipantes (função social que busca o equilíbrio interno da 

organização). 

2. A organização industrial e, portanto, composta de uma orga 

nização técnica- prédios, maquinas, equipamentos, produtos 

ou serviços produzidos, matérias primas, etc. - e de uma or 

ganização humana (ou organização social) - individuas em in 

teração dentro do trabalho, com suas necessidades físicas e 

sociais. 

3. A colaboração humana e um fenômeno estritamente social, nao 

lógico, calcado inteiramente em códigos sociais, convenções, 

tradições expectativas e modos rotineiros de reagir ãs si 

tuações, portanto, determinada antes pela organização info! 

mal do que pela organização formal, sendo mais questão da 

psicologia do que da lógica. Assim, a fadiga e explicada nao 

so apenas como um fenômeno orgânico, mas também como um fe 

nômeno subjetivo e psicológico. 

4.2.2.1. Decorrências da Teoria de Relações Humanas para a Ad 

ministração 

CHIAVENATO(?S) assinala que, com a Teoria das Re 

lações Humanas, uma nova linguagem passa a dominar o repertó 

rio administrativo: fala-se agora em motivação, liderança, co 

m u n i c a ç ã o , o r g a n i z a ç ã o i n f o r m a·l , d i n â m i c a d e g r u p o , e t c . O s a n 
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tigos conceitos clãssicos de autoridade, hierarquia, racionall 

zaçao do trabalho, departamentalização, princ1pios gerais de 

administração, etc., passam a ser duramente contestados. 

A motivação humana foi uma das questões mais es 

tudadas pelos adeptos das Relações Humanas, tendo um destacado 

papel, a Teoria de Campo, de LEWIN( 76 ), que se baseia em duas 

suposições fundamentais: 

a) o comportamento humano e derivado da totalidade de fatos 

existentes; 

b) esses fatos coexistentes têm o carãter de um 11 Campo dinâmi

C011, no qual cada parte do campo depende de uma inter-rela-

çao com as outras partes. 

Ao considerar que o comportamento humano nao de 

pende nem do passado, nem do futuro, mas do campo dinâmico 

atual e presente, 11 0 espaço de vida que contêm a pessoa e o 

seu ambiente psicológico .. , ou seja, o ambiente relacionado com 

as atuais necessidades do indiv1duo, Lewin desenvolveu uma se 

rie de experimentos sobre a motivação, inspirando profundamen

te os autores da Escola das Relações Humanas. 

A partir da Teoria das Relações Humanas, todo o 

acervo de teorias psicológicas sobre a motivação humana passou 

a ser aplicado dentro da empresa, reconhecendo-se, alêm das ne 

cessidades fisiolõgicas, as psicolõgicas e de auto-realização. 

A liderança e comunicação foram outros dos dois 

aspectos bastante estudados por essa Escola, reconhecendo-se a 

g r a n de i n f 1 u ê n c i a ex e r c i da p e 1 a ·1 i de r a n ç a i n f o r ma 1 s o b r e o c o m 
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portamento das pessoas. Os adeptos dessa Escola defendiam o p~ 

pel da liderança democritica, extremamente comunicativa, que 

encoraja a participação do empregado, que e justa e se preocu-

pa com os trabalhadores e nao apenas com os problemas do trab~ 

lho, como meio importante para influir positivamente sobre as 

atitudes de empregado quanto ao seu trabalho. 

Em relação ã comunicação, os estudos desenvolvi

dos levaram a identificar a necessidade de elevar a competência 

dos administradores através do trato interpessoal, no sentido 

de adquirirem condições de enfrentar com eficiência os comple

xos problemas de comunicação, bem como de adquirirem confiança 

e franqueza no seu relacionamento humano. 

4.2.2.2. Organização informal 

A idéia central desta escola e a de que a organi 
- -zaçao nao e primordialmente um conjunto normalizado de lugares 

de produção mas, fundamentalmente, um grupo informal, uma rel~ 

ção estruturada de indiv1duos, um conjunto de interações infor 

mais que tende a se estabilizar. A grupalização procede, em 

vista das necessidades de segurança, aprovação social, afeto, 

que se constituem em derivativos para a monotonia e a fadiga no 

trabalho, condicionadas pelo tipo de tecnologia adotada(??). 

No entender-de CHIAVENATO(?B) 
' essa organização 

informal se desenvolve a partir da interação imposta e determi 

nada pela organização formal, sendo que os padrões informais 

de relações são extremamente diversos quanto ã forma, conteúdo 

e duração e mostram que nem sempre a organização social de 
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urna empresa corresponde ao seu organograma. Isto significa, em 

outras palavras. que. numa empresa. o comportamento dos grupos 

sociais estâ condicionado a dois tipos de organização: a orga

nização formal ou racional e a organização informal ou natural. 

Uma vez que as caracteristicas da organização for 

mal jâ foram descritas a partir dos tipos organizacionais clâ~ 

sicos, apresentam-se aqui as características da organização in 

formal, descritas pela Teoria das Relações Humanas. 

a) Caracterfsticas da Organização Informal 

Segundo CHIAVENAT0( 79 ), a organização 

apresenta as seguintes caracteristicas: 

informa 1 

a.l) relação de coesão ou antagonismo- Os individuas, situa

dos em diferentes niveis e setores da empresa, criam rel~ 

ções pessoais de simpatia ou de antagonismo, cuja duração 

e intensidade são variâveis e que interferem no trabalho; 

a.2) 11 Status .. - O anterior leva os indivíduos a se integrarem 

em grupos informais, dentro dos quais adquirem uma certa 

posição social ou 11 Status 11
, independentemente de sua posi 

ção na organização formal; 

a.3) colaboração espontânea- No nivel informal existe maior 

colaboração espontânea que pode e deve ser, aplicado a fa 

vor da empresa; 

a.4) possibilidade da oposição ã organização formal - Quando a 

direção não tem habilidaqe em criar um clima adequado de 

boas relações humanas com o pessoal, a organização infor 
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mal pode se desenvolver em oposição a organização formal 

e em desarmonia com os objetivos da empresa; 

a.5) padrões de relações e atitudes - Os grupos informais de 

senvolvem, espontaneamente, padrões de relações e de ati 

tudes e que passam a ser aceitos e assimilados pelos seus 

componentes por traduzirem os interesses e aspirações do 

grupo; 

a.6) mudanças de níveis e alterações dos grupos informais - Os 

grupos informais tendem a se alterarem com as modifica 

ções na organização formal. Por exemplo, um indivíduo, ao 

mudar de nível funcional na organização formal, entra rã 

em relação com outros indivíduos, podendo ingressar em ou 

tros grupos informais; 

a.7) a organização informal transcende a organização formal 

Enquanto a organização formal estã limitada ao local físi 

co e ao horãrio de trabalho da empresa, a organização in 

formal escapa a essas limitações, por ser constituída de 

interações e relações espontâneas; 

a.8) padrões de desempenho nos grupos informais - nem sempre po 

de haver correspondência entre os padrões de desempenho es 

tabelecidos pelo grupo informal e os da administração, de 

pendendo do grau de motivação do grupo em relação aos ob 

jetivos da empresa. Enquanto a administração avalia o de 

sempenho do pessoal segundo os padrões que estabelece, ca 

da indivíduo e avaliado pelo seu grupo em função dos p~ 

drões grupais. 

Saber lidar com pessoas, individualmente ou em 
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grupos, passou a ser um dos maiores problemas da empresa, no 

sentido de se obter o maior rendimento da mão-de-obra, dentro 

do mãximo de satisfação e do m1nimo de desgaste. Cabe -a admi 

nistração, em todos os n1veis de supervisão aprender a influen 

ciar e orientar o sentido das relações entre os indivíduos na 

empresa e propiciar um clima positivo e favorãvel ãs boas rela 

çoes humanas, para que a empresa possa realizar as suas fun-

çoes principais. (BO) 

A i dei a de administração participativa, como uma 

maneira de aumentar a inclusão dos operãrios nas metas da em-

presa e de motiva-los adequadamente no sentido de alcançar es 

sas me tas , e uma das principais decorrências dessa teoria. 

Nesse contexto, surge a gerência de recursos hu 

manos ou de Relações Industriais, com o objetivo de buscar a 

integração dos interesses de ambas as partes - organização e 

trabalhadores- como força produtiva.(Bl) 

b) Características da supervisão, segundo a Teoria das 

ções Humanas 

Rela-

Uma das evidências obtidas atravês das pesquisas 

da Experiência de Hawthorne, jã referidas anteriormente, e co~ 

firmada através de vãrios estudos posteriores ê que a forma de 

agi r ou as atitudes dos supervisores para com os empregados exe.!:_ 

cem influência significativa sobre a produção destes últimos 

e, em conseqÜência, sobre a eficiência da organização. Esses 

estudos revelaram que o controle cerrado por supervisão, apr~ 

goado pelos adeptos da teoria 'clãssica de Administração era 
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incompatível com os postulados da Teoria de Relações Humanas, 

por não levar em conta as necessidades individuais e de grupo 

dos trabalhadores. A partir disso sugerem que a supervisão co~ 

centrada no trabalho seja substitu1da pela supervisão concen

trada no trabalhador, e o controle por supervisão seja substi 

tu1do por controle por resultados.C 82 } 

Estudando a questão da liderança, as Relações H~ 

manas propoem a liderança 11 democratica 11
, como a adequada para 

propiciar a participação dos trabalhadores no processo decisó

rio em relação ao seu trabalho, dentro dos limites prescritos 

pela administração, assegurando-se a maior produtividade dos 

mesmos. 

A supervisão passa a ser encarada como mecanismo 

de comunicação, de encorajamento, de influenciação e persu~ 

são, com vistas a obter a cooperaçao dos trabalhadores para 

atingir a eficiência da empresa de forma harmoniosa e humana. 

Nesse quadro, o supervisor e o líder formal ,que, 

aliando o poder de posição na empresa e o poder pessoal, ins 

trumenta-se de técnicas de dinâmica de grupo, de liderança, de 

aconselhamento e de outras técnicas educativas, no sentido de 

legitimar a sua autoridade informal, a partir da imposição da 

lealdade no grupo e, consequentemente, obter o bom desempenho 

dos trabalhadores. 

Segundo a teoria em questão, 11 Superiores que im 

poem lealdade em um grupo- que são estimados, aceitos e res 

peitados - têm mais controle sobre os membros do grupo do que 

outros ... Suas tentativas de éxercer influência são mais bem 
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sucedidas ... ( 84 } 

Os supervisores atuam no sentido de assegurar t~ 

das as condições necessãrias ao desenvolvimento do trabalho, 

que vão desde as provid~ncias de material ati a solução de ca 

sos pessoais dos operadores, atuando como um representante tí 

pico da Escola de Relações Humanas, responsabilizando-se pela 

instauração de um clima afãvel, amistoso, em que todos se sin 

tam bem( 85 ). 

4.3. A TEORIA BEHAVIORISTA DA ADMINISTRAÇAo*l OU TEORIA COMPOR 

TAMENTAL DA ADMINISTRAÇAO 

Ao final da decada de 1950, a Teoria das Rela-

çoes Humanas entrou em declínio, passando a ser intensamente 

criticada, a tal ponto que suas concepçoes passaram a ser re 

vistas e alteradas pelos próprios seguidores de Elton Mayo, da.!!_ 

do origem ã Teoria Comportamental da Administração, também co 

nhecida como a Escola Behaviorista da Administração. Segundo 

CHIAVENAT0( 86 ), a Teoria Comportamental e, no fundo, um desdo 

bramento da Teoria das Relações Humanas, porem reformulando-a 

severamente. Por outro lado, outros autores encaram-na como 

*1 t preciso não confundir a Teoria behaviorista na Adminis
tração com a Escola behaviorista na Psicologia. Embora am 
bas enfatizem o comportamento, são duas abordagens disti~ 
tas: enquanto a Psicologia centrao estudo no individuo,es 
tudando o seu comportamento (aprendizagem, estímulos e rea 
ções, etc.) de uma forma concreta e real no laboratório, a 
Administração se deteve ao estudo do comportamento organi
z a c i o n a 1 , n o s e n t i do a m p 1 o ·d a p a 1 a v r a ( s i t u a ç ã o s o c i a 1 ){ 88) 
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uma antitese ã teoria da organização formal, uma redefinição 

total de conceitos. 

MOTTA(S?) assinala que a grande importância do 

behaviorismo na Teoria das Organizações parece estar no seu rom 

pimenta com os enfoques prescritivos ingênuos das escolas de 

administração cientifica e das relações humanas. Não aceitando 

a concepção de que a satisfação do trabalhador gerava, por si 

so, a eficiência, sustentada pela Escola de Relações Humanas, 

os behavioristas apresentam um novo padrão de teoria e pesqui

sa no sentido de desenvolver uma atitude analitica e experime~ 

tal em relação ao comportamento humano nas organizações. 

No entender de MOTTA( 89 >, os behavioristas criti 

cam os classicos, que segundo eles, falharam ao descuidarem-se 

da analise das decisões e dos limites da racionalidade impo~ 

tos por qualificação, habitas, valores e conhecimentos bem co 

mo ao tentarem impor principias rigidos ã Administração. Na 

verdade, a maioria dos chamados principias são como provérbios, 

isto é, existem aos pares, ou seja, para cada principio de ad 

ministração existe um outro que lhe é contraditório. Exemplif~ 

cando, o principio de especialização é incompatível com o de 

unidade de comando. 

A Teoria Comportamental tem o seu maior expoente 

em Herbert Alexander Simon, que se inspirou em Chester Barnard, 

O ou g 1 as M c Grego r , R e n s i s L i c k e r t , C h r i s A r gy r i s e E 1 1 i o t J a c

ques, além de Abraham Maslow, Frederich Herzberg e David Me 

Clelland, que se dedicaram estritamente ao campo da motivação. 

A motivação humana foi um dos temas fundamentais 
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da Teoria behaviorista da Administração, dando origem a novas 

proposições e novos padrões de administração. Nesse sentido. 

Douglas Me Gregor (1906-1964} foi o pioneiro em formular uma 

nova teoria de administração extremamente democrãtica e basea

da em novos conceitos de motivação hurnana( 90). Para ele, o ho 

mem ê um animal complexo dotado de necessidades, que, satisfel 

tas, dão origem a outras, dentro de um processo contínuo, que 

não tem fim. São as necessidades que motivam o comportamento 

humano, dando-lhe direção e conteúdo. Hierarquiza as necessida 

des humanas, segundo importância e influenciação em: fisiol6g1 

cas (alimentação, sono, abrigo, sexo, etc.), necessidades de 

segurança ou de estabilidade (proteção contra o perigo, a amea 

ça, a privação), necessidades sociais (de participação, de as 

sociação, de aceitação por parte dos companheiros de troca de 

amizade e de afeto), necessidades do ego (relacionadas com o 

amor prõprio, como auto-afirmação, realização, competência, co 

nhecimento, independência e relacionadas com a pr6pria reput~ 

ç ã o , c o mo 11
S tatu S11

, r e c o n h e c i me n to , aprovação , r e s p e i to ) , e s tas 

de maior importância para a administração e para o pr6prio ho 

ruem, e, no entanto, raramente satisfeitas e finalmente, no to 

poda hierarquia das necessidades humanas, as necessidades de 

auto-realização. Alerta para o fato de que, ao não serem propl 

ciadas oportunidades para a satisfação dessas necessidades mais 

elevadas no trabalho, os indivíduos ficarão insatisfeitos, re 

fletindo essa insatisfação em seu comportamento. 

MASLOW( 9 l) tambêm estabelece uma hierarquia de 

valor, em uma pirâmide, na base da qual tambêm coloca as neces 

sidades fisiológicas e no topo, ? auto-realização. 
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HERZBERG( 92 ) prendeu-se ao estudo de dois fato 

res no trabalho, importantes na motivação humana, quais sejam: 

a) ambiente em que o empregado trabalha, ou seja, as condições 

que o rodeiam, que denominou de fatores higi~nicos e b) o pr~ 

prio trabalho que o empregado realiza e as tarefas que execu 

ta, e que denominou de fatores motivacionais. Segundo o autor 

os fatores motivacionais, relacionados com o conteúdo do car 

go (execução de tarefas) são os que produzem um efeito duradou 

ro de satisfação e de aumento de produtividade. Nesse sentido 

critica a abordagem clãssica que esvaziou os componentes de de 

safio e oportunidade para a criatividade do conteúdo das tare 

fas, ao se preocupar estritamente com a eficiência e economia, 

desmotivando o trabalhador. Propõe, assim, o "enriquecimento 

das tarefas" ("job enlargement"), visando introduzir maior do 

se de motivação ao trabalhador, a partir da ampliação de res-

ponsabilidade, os objetivos e o desafio das tarefas do 

(integração do trabalho de cada operãrio). 

cargo 

Outra contribuição dos behavi ori stas, foi em re 

lação ao estudo dos estilos de administração, suas caracteris

ticas, vantagens e desvantagens. Neste sentido, destacaram-se 

Douglas Me Gregor e Rensis Likert. 

Douglas Me Gregor( 93 } tornou-se famoso com a"Teo 

ria Y". Segundo este autor, a ação administrativa esteve por 

muito tempo fundamentada nos pressupostos do que ele chamou 

"Teoria X11
, que corresponde ã Escola de 11 Administração Cienti

ficau' segundo a qual' o ser humano e avesso ao trabalho e o 

evitarã sempre que puder, cabendo i Administração incrementar 

a produtividade, os esquemas de incentivos e denunciar a res-
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trição voluntaria. A essa teoria, Me Gregor contrapõe a 11 Teo 

ria yu, ou seja: a) A administração e responsável pela organi-

zação dos elementos produtivos da empresa: dinheiro, materiais, 

equipamentos e pessoas, para que ela atinja seus fins econômi

cos; b) As pessoas não são passivas ou resistentes, por nature 

za, ãs necessidades da organização, podendo tornar-se assim, 

como resultado de sua C' ;1eriência em outras organizações; c) a 

motivação, o potencial de desenvolvimento e a capacidade de as 

sumir responsabilidade e dirigir o comportamento para os obje-

tivos da organização estão todos presentes nas pessoas. Esses 

fatores, são criados nas pessoas pela Administração, sendo de 

responsabilidade desta proporcionar condições para que elas re 

conheçam e desenvolvam, por si prôprias, estas caracteristicas; 

d) a tarefa essencial da administração é criar condições -
org~ 

nicas e métodos de operação em que as pessoas possam atingir 

melhor seus objetivos, orientando seus esforços em direção aos 

objetivos da organização. 

Em suma, a proposta de Me Gregor e uma administra 

çao por objetivos, em lu~ar de administração por controles, su 

gerindo a aplicação de idéias inovadoras, tais como descentrall 

zaçao e delegação, ampliação do cargo e da significação do tra 

balho, participação e a administração consultiva e auto-avalia

ção do desempenho. 

Outro autor behaviorista que estudou estilos de 

Administração foi RENSIS LIKERT( 94 }, que propôs dois tipos dis 

tintos de Supervisão e uma classificação de sistemas administra 

ti vos. 

Estudando a questão da Supervisão, Likert distin 
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gue doi~ tipos de supervisores a saber: 

a) supervisores "orientados para o trabalho" ("Job Centered")

sao supervisores que tendem a concentrar seus subordinados 

com ocupações restritas ao ciclo de trabalho, de modo padrQ 

nizado e em ritmos de trabalho baseados em padrões científi 

cos pre-estabelecido~. E típico da "Administração Cientifi 

ca" de Taylor, que tende a subdividir e fragmentar o traba 

lho em partes componentes, selecionar, treinar as pessoas 

mais adequadas e pressionâ-las constantemente para obtenção 

dos níveis de produção estimados - e o supervisor preocupa

do exclusivamente com o trabalho e em conseguir que as coi

sas sejam feitas com os recursos disponiveis. 

b) supervisores "orientados para o empregado" ("employee-

centered") -são os supervisores, preocupados com os aspectos hu 

manos dos problemas de seus subordinados e que procuram man 

ter uma equipe de trabalho atuante, procurando maior partl 

cipação nas decisões. E a supervisão que dâ mais ênfase aos 

seres humanos do que ao trabalho, procurando compreender e 

ajudar os subordinados, dando-lhes mais uma supervisão g~ 

ral do que restrita ao trabalho, preocupando-se mais com as 

metas do que com os métodos, sem descuidar-se do nível de 

desempenho esperado. 

Mostra que os serviços de baixa eficiência em g~ 

ral sao chefiados por supervisores orientados para o trabalho, 

provocando atitudes desfavorãveis para com o trabalho e com os 

supervisores. 

Estudando os si~temas administrativos, através 
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de pesquisas empiricas, propoe para eles uma classificação, de 

finindo quatro perfis organizacionais, a saber: 

a) Sistema 1 - 11 Autoritãrio Explorador .. - sistema administrati 

vo autoritário e forte, coercitivo altamente arbitrãrio,que 

acarreta nos subordinados comportamentos de temor, descon 

fiança, insatisfação e hostilidade. 

b) Sistema 2 - 11 Autoritãrio Paternalista .. - sistema administra 

tivo autoritãrio benévolo, sendo uma variação do anterior.E 

um clima de confiança condescendente. Sistema baseado em 

prescrições e rotinas pre-estabelecidas, .porêm com flexibi

lidade relativa. 

c) Sistema 3- 11 Consultivo 11
- E um sistema participativo, sen

do que os altos escalões apenas definem a pol1tica geral e 

delegam aos n1veis inferiores determinadas decisões e ações. 

A opinião dos grupos e considerada. 

d) Sistema 4- .. Participação por grupos 11
- Sistema administra

tivo democrãtico por excelência e baseado no trabalho em 

equipe. A organização gera, coordena e encadeia as decisões 

tomadas pelos grupos interatuantes, que fixam as metas. E o 

sistema ideal, e que consiste em um clima de completa con 

fiança, com participação e envolvimento grupal e responsabl 

lidade acentuada em todos os n1veis da organização. 

Para Likert, a anâlise dos estilos de gerência, 

assim como das atitudes e motivações do pessoal serve como ba 

rômetro para indicar se a capacidade produtiva dos recursos hu 

manos de uma organização tende a aumentar ou a diminuir. 
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A grande contribuição da Teoria behaviorista da 

administração se refere ao processo de tomada de decisão. Enca 

rando a organização como um sistema de decisões onde o indivi 

duo participa racional e conscientemente, escolhendo e decidin 

do entre alternativas mais ou menos racionais de comportamento, 

esta teoria fundamenta-se na anãlise matemãtica e no raciocf-

. 1- . (95) d . - d n1o og1co . Segun o o autor, em uma organ1zaçao, a mesma 

forma que existe uma hierarquia de objetivos e de cargos, hã 

tambim uma hierarquia de decisões, de modo que decisões minu 

ciosas que governam ações especfficas são inevitavelmente ori 

ginadas de tomada de decisões mais amplas. 

O behaviorismo, embora preocupado com o aspecto 

racional do comportamento humano, rejeita o modelo do "homo eco 

nornicus" da Escola "Administração Cientffica" e do "homo social" 

da Teoria das Relações Humanas, pondo ênfase no "homem adminis 

trativo", que procura apenas a "maneira satisfatória e nao a 

melhor maneira de fazer um trabalho". O comportamento administra 

tivo, assim entendido é, segundo CHIAVENAT0( 96 ), satisfaciente 

("satisfecier"} e não otimizante, pois o homem administrativo 

toma decisões, sem poder procurar todas as alternativas possf 

veis; não procura o mãximo lucro, mas o lucro adequado, nao o 

preço õtimo, mas o preço razoãvel. 

A contribuição da Teoria Comportamental para a 

teoria administrativa é considerada definitiva pela lucidez de 

seus adeptos na anãlise dos problemas organizacionais e pelo 

volume de pesquisa empirica realizada. De natureza descritiva 

e não prescritiva, essa teoria foi considerada de muita rique-

za conceptual, acarretando p~ofunda reformulação na filosofia 
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do comportamento administrativo. 

No que concerne ã Supervisão, essa Teoria forta

lece a idéia de Supervisão concentrada no trabalhador, no sen 

tido de obter a cooperaçao racional dos participantes da org~ 

nização. 

4.4. ABORDAGEM ESTRUTURALISTA DA ADMINISTRAÇAO 

4.4.1. Precursores 

Em 1941, Jarnes Burnham, professor americano de 

F ., f" *1 1 os o 1 a , publicou o livro "The Managerial Revolution" que 

viria a influenciar poderosamente a teoria administrativa da 

época. Segundo o autor, o sistema do futuro serão gerenciali~ 

mo ("managerialism"), corno substituto ao capitalismo e ao so

cialismo, em fase de extinção. Os gerentes seriam a nova elas 

se dominante, a pol1tica seria totalmente dominada pela econo-

mia e administração, as posições-chaves seriam ocupadas por g~ 

t f
. . . (97) ren es pro 1ss1ona1s . 

Ainda no entender de Chiavenato, 1976, o 1 i v r o 

de Burnham retrata o in1cio de uma nova preocupação dentro da 

teoria administrativa, qual seja, a visão de urna sociedade de 

organizações. 

O primeiro teórico das organizações é incontesta 

*1 Jarnes Burnham, nascido em 1~05, professor de Filosofia da 
Universidade de Nova York entre 1932 e 1954 (98). 
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velmente Max Weber* 1 , que estudou as organizações sob um ponto 

de vista estruturalista, preocupando-se fundamentalmente com a 

sua racionalidade, ou seja, com a relação dinâmica entre os 

meios e os recursos utilizados e os objetivos alcançados pelas 

organizações. A partir disso, a abordagem estruturalista se im 

põe sobre a abordagem clãssica e a abordagem das relações huma 

nas. 

Assim, a partir da década de 1940, a fragilidade 

e parcialidade, tanto da teoria clãssica como da Teoria das Re 

lações Humanas revelam a necessidade de uma abordagem global e 

integrada dos problemas organizacionais, aplicavel não sõ -as 

empresas, mas também a outras formas de organização. Ao mesmo 

tempo, a complexidade crescente das empresas passa a exigir mo 

delos organizacionais mais bem definidos. 

Alguns estudiosos, de acordo com CHIAVENAT0( 99 }, 

foram buscar nas obras de um economista e sociõlogo jã faleci-

do, Max Weber, a inspiração para essa nova teoria da organiza-

ção, surgindo, assim, a Teoria da Burocracia na Administração, 

que propõe um modelo de organização, a burocracia. 

Segundo TRAGTENBERG(lOO), a passagem da teoria 

da administração ã Sociologia da Organização se dâ com Weber, 

especialmente com seus estudos a respeito da burocracia, cujo 

contato direto sentiu por ocasião da Primeira Grande Guerra. 

Administrando um hospital da Alemanha, dirigido por burocratas 

não-especializados, converteu-os de diletantes em burocratas 

racionais. Trabalhou durante um ano nessa unidade e depois de 

*1 Max Weber (1864-1920), sociÕlogo alemão, foi criador da So 
ciologia da Burocracia. · 
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aposentado, preocupou-se em estuda-la sistematicamente. 

Para os estudiosos da Sociologia das organizações, 

Weber representa ponto central na analise da burocracia. Peter 

Blau(lOl), considera o estudo de Weber como o trabalho geral 

mais importante a respeito, como ha mais de quarenta anos ele 

influencia as pesquisas, com ele concordando outros estudiosos 

das organizações. 

Ainda segundo Tragtenberg, Weber estudou a buro 

cracia porque via na sua expansão no sistema social o maior p~ 

rigo ao homem. Estudou-a para criar os mecanismos de defesa an 

te a burocracia. 

Para Weber, burocracia e um tipo de poder. Buro 

cracia e igual ã organização. t um sistema racional em que a 

divisão de trabalho se da racionalmente com vista a fins. A 

ação racional burocratica ê a coerência da relação de meios e 

f
. (102) 
1 ns . 

Weber se preocupou muito com a distribuição do 

poder entre as posições da organização na estrutura burocrati-

ca, e isso representa o elemento "formal" de sua obra, no en 

tender de ETZIONI(l0 3 ). Ao mesmo tempo, a analise sobre a legl 

timidade possibilitou uma nova abordagem para os estudos das~ 

tisfação derivada da participação na organização. A visualiza 

ção da mutua influência entre o poder de controle e a capacid~ 

de de legitimar seu exerc1cio foi fundamental para nortear po~ 

teriores estudos sobre a questão central da organização: o con 

trole dos participantes com vistas a maximizar a eficiência e 

a competência sem provocar a ~nsatisfação por essa necessidade 
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de controle. Seu mêtodo de anal i se, conquanto baseado na apree.!:!_ 

são .da realidade atravês da configuração de tipos ideais, pode 

ser contestado, porêm foi muito importante no que diz respeito 

ã caracterização da estrutura burocrãtica moderna, 

sistema de dominação racional, legal. 

enquanto 

Na tentativa de estabelecer uma tipologia da au 

toridade, Weber parte de um conceito de autoridade, que para 

ele ê tomado como ''probabilidade de que um comando ou ordem es 

pecifica seja obedecido".< 104 } Tal obediência, por sua vez, p~ 

de ter por base diversos motivos: pode ser mero interesse, mo 

tivada por conveniência para o indivíduo; por mero hãbito, por 

comportamento rotineiro; ou por mera afeição, isto~. por ded! 

cação pessoal ao indivíduo que detém o comando. Weber analisa, 

todavia, que a estrutura de poder que se sustentasse apenas em 

tais fundamentos seria relativamente instavel, necessitando, 

portanto, de uma legitimidade. Para o autor, ha apenas três ba 

ses inequivocas em que se pode basear a crença na 

legi'tima: 

autoridade 

a) Autoridade legal - é aquela que se baseia na promulgação e/ 

ou seu tipo puro e mais bem representado pela burocracia.S~ 

gundo a idéia bãsica, as leis podem ser promulgadas e reg~ 

lamentadas livremente por procedimentos formais e corretos. 

Nesse contexto, os governantes são eleitos ou nomeados, e 

estes compõem organizações racionais; o "staff" administra

tivo compõe-se de funcionarias nomeados pela autoridade e, 

os individuas que obedecem ãs leis são membros do chamado 

conjunto po11tico ("concidadãos"}. A obediência, neste ca

so, não é devida a alguêm ~essoalmente, mas a regras e reg~ 
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lamentos legais, que preceituam a quem e a que regra deve

se obedecer. Nesse sentido, a pe~soa que e investida de au 

toridade, quando dã uma ordem, tamb~m obedece a uma regra, 

11 ã lei 11
, ou 11 regras e regulamentos .. que representam normas 

abstratas, ainda que seja o 11 S.Uperior 11 dentro das competê.!:!_ 

cias funcionalmente definidas, cujos limites são fixados p~ 

la especialização; o funcionãrio típico é urn especialista 

treinado, empregado assalariado, com remuneração fixa de 

acordo com a posição ocupada, com direito ã aposentadoria 

paga, de conformidade com regras fixas. 

A obediência submissa canaliza-se atrav~s. de uma 

h i e r a r q u i a de f u n ç õ e s , s u b o r d i na n d o a s f u n ç õ e s i n f e r i o r e s ãs 

mais altas e proporcionando um processo regular de acolhida 

de queixas. Do ponto de vista técnico, a operação baseia-se 

na disciplina organizacional. 

De acordo com Weber, este aspecto de autoridade 

.. 1 e g a 1 .. na o s e r e s t r i n g e ã s. e s t r u t u r as. pu b 1 i c a s , ma s ta mb ~ m 

as relações de poder na empresa privada e outras organiza-

çoes em que existir um conjunto de funcionãrios extenso e 

organizado hierarquicamente. 

b) Autoridade tradicional - baseia-se na crença da santidade da 

ordem social e de suas prerrogativas, existentes desde tem 

pos passados, sendo o seu aspecto puro a autoridade patriar 

c a 1 . Se g u n do o auto r , o c o n j unto p o 11 ti c o ( 11 b o dy p o 1 i ti c .. ) 

baseia-se em relações comunais, e o indiv1duo no comando e 

o 11 Senhor 11
, que exerce dom1nio sobre os 11 suditos.. obedien 

tes. Neste caso, a obediência baseia-se na devoção e as or 

dens são sustentadas pela tradição. O crit~rio 11 Competê!:!_ 
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cia 11 nao ê cogitado para a ocupaçao das posições, mas vincu 

los pessoais, de dependência, lealdade. O tipo puro deste 

tipo de autoridade ê o domlnio do sultão, em que o 11 desp~ 

tismo .. ê característico. 

c) Autoridade carismãtica - baseia-se na devoção afetiva e 

pessoal dos segui.dores do 11 senhor .. e nas dãdivas de sua gr~ 

ça (carisma), compreendendo habilidades mãgicas especiais, 

revelações de heroismo, poder mental e de locução. Os tipos 

mais puros são os profetas, o herõi guerreiro, os grandes 

demagogos. O conjunto político baseia-se na relação comunal 

do grupo religioso ou de seguidores. A pessoa no comando e 

tipicamente o 11 1ider 11 e e obedecido pelo .. comandado ... A ob~ 

diência, neste caso, e dividida estritamente ao lider, como 

pessoa, por suas qualidades fora do comum, perdurando, por 

isso, enquanto tais qualidades foram reconhecidas. O pes

soal administrativo ê selecionado de acordo com o carisma e 

a devoção pessoal. Não esta vinculado ã tradição ou a re-

gras e regulamentos. 

Conforme Weber, todas as estruturas de autorida

de dependem da obediência dos governados para manter a estabi-

lidade sendo, para isso fundamental a disponibilidade de pe~ 

soal administrativo e, especialmente, o seu funcionamento ou 

açao continua para manter a ordem e fazer cumprir a submissão 

ao domínio. Neste sentido, 11 organização 11 quer dizer asseguraçao 

do padrão de conduta que estrutura a autoridade. 

Essa classificação de autoridade, segundo ETZIQ 

NI(lOSl, pode ser aplicada, pelo menos, em três níveis: ao ni 

vel societãrio, comparando sociedades tradicionais, burocrãti-
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cas e carismaticas; ao nível de diferentes tipos de unidades 

sociais, de acordo com o tipo de autoridade basica; e ao nível 

das relações entre os indivíduos e seus superiores, numa deter 

minada organização. 

Weber sugere que, para que uma estrutura moderna 

de organização seja eficiente e competente, como instrumento 

da organização, requer-se a autoridade burocratica, considera~ 

do que as relações carismaticas carecem de uma divisão sistema 

tica de trabalho, de especialização e estabilidade, e, as rela 

çoes tradicionais não são suficientemente imunes a considera 

çoes políticas irrelevantes, de estratificação e parentesco,não 

permitindo o exercício da racionalidade do processo administr~ 

tivo. Conclui que as burocracias são as unidades sociais mais 

adequadas para a organização racional moderna, embora reconhe

ça a fragilidade da mesma, pela capacidade de renuncia que exi 

ge de seus membros, difícil de se manter 

A seguir, apresentam-se as características da 

estrutura burocrática: 

a) Caracteristicas da Estrutura burocrática 

Segundo Weber( 106 ), a estrutura burocratica tem 

características bem definidas, a saber: 

a.l) A burocracia e urna organização ligada por normas escritas 

r uma organização baseada em funções oficiais li 

gadas por regras. As regras, decisões e atos administrati 
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vos formulados e registrados por escrito, para que se as 

segure uma interpretação sistemática, o que dificilmente 

seria mantido por comunicação oral. A continuidade é fun 

damental ã organização racio.nal. As regras escritas econo 

mizam esforços e possibilitam padronização. 

A burocracia tem um caráter formal, pois sua ati 

vidade decorre de normas racionais, legais, escritas e 

exaustivas, que definem exatamente as relações de mando e 

subordinação e distribuem as atividades de forma sistemá

tica, tendo em vista os fins visados. Nesse sentido, as 

normas sao: racionais, porque coerentes com os fins visa 

dos; legais, porque conferem ã pessoa investida de autori 

dade um poder de coação sobre os subordinados e também os 

meios coercitivos capazes de impor a disciplina; escritas 

e exaustivas, porque procuram cobrir todas as âreas da or 

ganização, prever as ocorrências e enquadra-las dentro de 

um esquema definido. 

a.2) A burocracia é uma organização que se baseia em uma siste 

mãtica divisão do trabalho 

Há uma esfera específica de competência. Isso i~ 

clui: 1) uma esfera de obrigações para realizar funções, 

estipuladas como parte de uma divisão sistemática de tra 

balho, do direito e do poder; 2) a atribuição, ao encarre 

gado, da necessãria autoridade para desempenhar essas fun 

çoes; 3) que os meios necessários de obrigatoriedade se 

jam claramente definidos e seu uso sujeito a condições de 

finidas. Isto significa que cada participante deve saber 
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qual a sua tarefa, qual sua capacidade de mando sobre os 

outros e, sobretudo, quais os limites de sua tarefa1direi 

tos e poder para nao ult~apassar esses limites e prejudi 

cara estrutura. Nessa linha, os papiis administrativos 

sao altamente especializados e diferenciados, sendo as 

atividades distribuidas de acordo com os objetivos a se 

rem alcançados, de forma impessoal, em termos de cargos ou 

funções e não de pessoas. Na administração burocrática, o 

poder de cada indivíduo i impessoal e deriva da norma que 

cria o cargo, assim como a obediência prestada pelo subo! 

dinado e impessoal' ou seja, ele obedece ao superior, em 

consideração ao cargo que ele ocupa. 

a.3) A burocracia é uma organização que estabelece os cargos se 

gundo o princfpio nierãrquico 

A organização dos cargos segue o princfpio da hie 

rarquia, isto e, cada cargo inferior estã sob o controle 

e supervisão de um posto superior. Nenhum cargo fica sem 

controle. A submissão precisa ser sistematicamente verifl 

cada e reforçada. A hierarquia é entendida como ordem e 

subordinação, a graduação da autoridade corresponde as di 

versas categorias de funcionários, classes, etc. 

a.4) A burocracia e uma organização que fixa regras e normas 

técnicas para o desempenho de cada cargo. 

As regras e normas técnicas regulam a conduta de 

cada cargo. Assim, para que seu desempenho seja racional, 
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e necessãria uma preparaçao especializada do seu ocupante, 

dai porque se buscam pessoas qualificadas para ocuparem 

os cargos e legitimarem sua autoridade. O conhecimento e 

preparo sao como raiz da autoridade do burocrata. 

a.5) A burocracia é uma organização na qual a escolha das pes 

soas é baseada no mérito e na classificação e não em pre 

ferências pessoais 

A colocação, a tran5ferência e as promoçoes sao 

baseadas em critérios universais de avaliação e não ao ní 

vel de critérios particulares - são critérios racionais e 

que levam em consideração a competência e a capacidade tec 

nica do indivíduo. 

a.6) A burocracia é urna organização que se baseia na separaçao 

entre a propriedade e a administração 

"r uma questão de principio que os membros do 

corpo administrativo devem estar completamente separados 

da propriedade dos meios de produção. Alem disso, existe 

um princípio de completa separação entre a propriedade que 

pertence ã organização e a propriedade pessoal do funcio 

nãrio". Com a burocracia, surge o profissional especiali

zado em gerir a organização, e dai o gradativo afastamen

to do capitalista da gestão negõcios. 



a.7} A fim de assegurar a liberdade da organização a 

cia requer que seus recursos estejam livres de 

controle externo, e que as posição não sejam 

das por qualquer titular, para que possam ser 
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burocra 

qualquer 

monopoliz~ 

distribui" 

das e redistribuidas segundo as necessidades da organiza-

ção. ~ necessãria 11 Uma completa ausência de 

de suas posições oficiais pelo titular ... 

apropriação 

a.8) A burocracia é uma organização que se caracteriza 

profissionalização dos seus participantes 

pela 

Os funcionãrios de uma burocracia sao profissi~ 

nais, sendo dirigida por administradores profissionais.P~ 

ra Weber, o administrador profissional tem as 

caracterfsticas: 

seguintes 

l) e um especialista - sua especialização varia conforme 

o n i v e 1 em q u e s e s i t u a . E n q u a n t o o s a d m i n i s t r a d o r e s do 

topo da hierarquia são generalistas, ã medida em que 

se desce na hierarquia da burocracia, vão se transfor

mando gradativamente em mais especialistas. 

2 ) ê assa 1 a r i a do . Os f u n c i o n ã r i os de vem se r c o m p e n s ados por 

s a 1 ã r i os e não de vem r e c e b e r p a g ame n tos de c 1 i e n te s , a 

fim de preservarem sua orientação para a organização, 

suas normas e seus representantes. O trabalho na buro 

cracia é, geralmente, sua principal fonte de renda. 

3) seu cargo ê a sua principal atividade. O administrador 

profissional não ocupa ~m cargo por honraria ou vaida 

de e sim porque é o seu meio de vida. 
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4) e nomeado por superior hierãrquico. Para Weber, o admi 

nistrador e um profissional, escolhido pela sua compe

t~ncia técnica, nomeado, assalariado, promovido ou de 

mitido pelo seu superior hierárquico. O superior hie

rárquico tem plena autoridade sobre o subordinado. 

5) seu mandato e por tempo indefinido, nao havendo regra 

para determinar o tempo de perman~ncia do funcionário 

no cargo. 

6) segue carreira dentro da organização, fazendo do traba 

lho a sua carreira, ao longo de sua vida - devem ser 

recompensados por uma promoção sistemãtica, premiando 

sua lealdade e compet~ncia. 

7) nao possui a propriedade dos meios de produção e admi 

nistração, pois administra a organização em nome dos 

proprietários. Alem disso, o funcionaria para traba

lhar, precisa das maquinas e dos equipamentos forneci

dos pela organização. O administrador administra a or 

ganização, mas não e o proprietário dos meios de prod~ 

çao. 

8) e fiel ao cargo e identifica-se com os objetivos da 

empresa, passando a defender os interesses do seu car 

go e da sua organização em detrimento dos demais inte

resses envolvidos. 

9} o administrador profissional tende a controlar cada vez 

mais completamente as burocracias, pelas seguintes ra 

zoes que Max Weber apresenta: 
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9.1. aumento no numero de acionistas das grandes organiz~ 

ções, ocasionandó dispersão e fragmentação da 

priedade das suas açoes; 

pro-

9.2. os proprietãrios passam a dispensar o risco do seu 

investimento em vãrias organizações. Assim, o contra 

le acionãrio estã subdividido e diminufdo com o cres 

cimento do numero de acionistas; 

9.3. os administradores profissionais, atrav~s de sua car 

reira dentro da organização, chegam a posições de co 

mando e de controle sem possuírem a propriedade da 

coisa comandada e c o n t r o 1 a da. Assim, um administrador 

pode ter mais poder sobre a organização do que um 

grande acionista. 

a.9} A conseqUência das organizações e a previsibilidade do 

comportamento dos seus membros. O modelo burocrãtico par

te do pressuposto de que o comportamento dos membros da 

organização ê perfeitamente previs.ivel, ou seja, todos os 

funcionãrios deverão comportar-se de acordo com as normas 

e regulamentos da organização, afim de que ela atinja a 

mãxima eficiência possível. 

Weber nao considera a organização informal. Pare 

ce simplesmente ignorã-la. Para Weber, os burocratas sao pe~ 

soas que formam o corpo administrativo da hierarquia e estrutu 

ra da organização, devidamente indicadas, que seguem as regras 

impostas e servem aos objetivos da organização. Weber, entre

tanto, sustenta tambêm a existência de chefes não-burocrãticos, 

que indicam e nomeiam os subordinados, que estabelecem as re 
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gras, os objetivos a serem atingidos e geralmente sao eleitos 

ou herdam sua posição-presidente, diretores, reis. Segundo o 

autor, esses chefes desempenham papel importante de estimular 

a ligação emocional, e mesmo irracional, dos participantes com 

a racionalidade, influindo psicologicamente, reforçando o com 

promisso abstrato com as regras da organização e dela permiti~ 

do uma imagem mais concreta e "afetuosa••. Nesse caso, a ausen 

cia dessa figura., chefe não-burocrãtico, provoca uma crise, a 

chamada "crise de sucessão", que geralmente e acompanhada de 

um periodo de instabilidade. A crise da sucessão e mais especi 

ficamente evidente em estados totalitários, mas pode acontecer 

em empresas, igrejas, exércitos ou outras organizações. 

b) Caracteristicas da Supervisão numa estrutura burocrática 

Segundo Weber, a burocracia e uma organização que 

se baseia em uma sistemática divisão do trabalho, em que os 

cargos são estabelecidos segundo o principio hierãrquico - ca 

da cargo inferior estã sob o controle e supervisão de um cargo 

superior. Assim sendo, em grande parte, a tarefa de supervisão 

- verificar o cumprimento das regras e normas técnicas estabe

lecidas pela organização - e inerente ã hierarquia da autorida 

de, isto e, o papel de quem tem "posição superior" inclui a 

obrigação de verificar realização daquele que tem "posição in 

ferior". (lO?} Entretanto nas organizações, ha tendenci as a 

criação de serviços especializados de controle, fora da estru

tura de linha, encarregados de impor conjuntos especificas de 

regras ou normas técnicas, dentre as quais se coloca a supervl 

são. Surge, assim, o cargo de supervisor, que nao e o chefe, 
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preenchido por profissional qualificado, especialista, encarr! 

gado de suprir a tarefa da autoridade hierãrquica. O supeNisor 

passa a ser o elemento de ligação entre a autoridade superior, 

por quem foi designado, e o nível de execuçao, com a função de 

reforçar e fazer cumprir as regras e normas técnicas definidas 

pela organização, com vistas ã mãxima efici~ncia da mesma. 

4.'4.2. Teoria Estruturalista da Administração 

A teoria da Burocracia pretendeu dar as bases de 

um modelo ideal e racional de organização que pudesse ser apli 

cado ãs empresas, qualquer que fosse o seu ramos de atividade. 

Weber descreveu as características mais importantes da organi

zaçao burocrãtica ou racional. Outros autores, entretanto, co

mo Merton, Selznick, Gouldner comprovaram uma serie de distar 

ções, disfunções e tensões dentro da burocracia, o que tornava 

crítica a sua aplicação ãs empresas. Assim, apesar de a organi 

zação burocrãtica representar um passo ã frente da organização 

formal proposta pela Teoria Clãssica, mostrou-se carente da 

flexibilidade e inovação necessãrias e imprescindíveis a uma 

sociedade moderna em processo de contínua e acelerada mudança. 

A Teoria estruturalista se apresenta como um ve~ 

dadeiro desdobramento da Teoria da Burocracia, e uma leve aprQ 

ximação em direção ã Teoria das Relações Humanas. Representa, 

tambem, uma versao extremamente critica da organização.(lOS) 

No entender de ETZIONI(lOg), com muitas origens, 

a teoria estruturalista e uma síntese da escola clãssica (ou 

formal) e da Teoria das Relações· Humanas (ou informal), i nspj_ 
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rando-se tambem no trabalho de Max Weber e, ate certo ponto,no 

de Karl Marx. Todavia, seu principal diãlogo foi com a escola 

de Relações Humanas, pois ao analisar a visão de 11 harmonia 11 dos 

autores desta escola, os estruturalistas tiveram clareza, e p~ 

la primeira vez, do dilema da organização: as tensões inevitã 

veis, que podem ser reduzidas, mas são eliminadas, entre as ne 

cessidades da organização e as necessidades de seu pessoal; en 

tre a racionalidade e a irracionalidade; entre a disciplina e 

a autonomia; entre relações formais e informais; entre adminis 

tração e trabalhadores. Alem disso ampliaram o objeto de estu 

do, estudando, alem de empresas e organizações comerciais (e~ 

tudadas pela escola de Relações Humanas), outras organizações, 

como hospitais e prisões, igrejas e exercitas, serviços de as 

sistência social e escolas. 

A influência do estruturalismo nas ciências so 

ciais se faz presente no estudo das organizações, a partir das 

idéias de Levy-Straus (estruturalismo abstrato: a estrutura e 

uma construção abstrata de modelos para representar a realida

de empirica), de Gurwitch e de Radcliff-Brown (estruturalismo 

concreto: a estrutura e o conjunto de relações sociais num da 

do momento}, de Karl Marx (estruturalismo dialetico: a estru

tura e constituida de partes que, ao longo do desenvolvimento 

do todo, se descobrem, se diferenciam e, de uma forma dialéti

ca, Ganham autonomia uma sobre as outras, mantendo a integr~ 

çao e a totalidade sem fazer soma ou reunião entre si, mas p~ 

la reciprocidade instituida entre elas} e de Max Weber (estru

t u r a 1 i s mo f e n o me no 1 õ g i c o : a e s t r u tu r a e um c o n j u n to q u e s e co n~ 

titui, se organiza e se altera e os seus elementos têm uma cer 

ta função sob uma certa relação, o que impede o tipo ideal de 



. 1 2 2. 

estrutura de retratar fielmente e integralmente a diversidade 

e variação do fenômeno real), trazendo novas concepçoes a res 

peito do estudo das organizações sociais. Os autores estrutura 

listas da Administração têm variado entre o estruturalismo fe 

nomenolÕgico e o dialético, concentrando-se no estudo das org~ 

nizações sociais(llO}. 

VIET(lll) conceitua estruturalismo como 11 Um mêto 

do analftico e comparativo que estuda os elementos ou fenôme 

nos com relação a uma totalidade, salientando o seu valor de 

posição 11
• Assim, o conceito de estrutura significa a análise 

externa de uma totalidade em seus elementos constitutivos, sua 

disposição, suas interrelações, etc., permitindo uma compar~ 

ção, pois pode ser aplicado a coisas diferentes entre si. 

Entre os principais expoentes da Teoria Estrutu

ralista da Administração, figuram: 

. Victor A. Thompson 

Amitai Etzioni 

. Peter M. Blau 

. W. Richard Scott 

. David R. Sills 

. Burton R. Clark 

. Jean Viet 

Para os estruturalistas, a sociedade moderna e 

uma sociedade de organização, das quais o homem passa a depe~ 

der para nascer, viver e morrer( 112 ). Essas organizações, por 

sua vez, são altamente diferenciadas, organizações complexas, 

contudo exigem dos seus participantes, determinadas caracteris 
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ticas como flexibilidade, resistência a frustrações, desejo 

permanente de realização e capacidade de adiar recompensas, c~ 

pazes de permitirem a participação simultânea em virias organ! 

zaçoes, com papeis diversos, relacionamentos com pessoas dife 

rentes. 

Nesse sentido, o estruturalismo avançou no estu

do das interações humanas iniciado pela Teoria das Relações Hu 

manas. Enquanto esta se deteve ao estudo das interações dos 

grupos sociais, os estruturalistas passaram a enfocar as inte 

raçoes entre as organizações sociais. 

Estudando a sucessao histõrica das organizações, 

os estruturalistas consideram que essas sofreram um longo e p~ 

noso desenvolvimento, passando por etapas ate chegar ã etapa 

que envolve um continuo crescimento e evolução de organizações 

complexas em formas variadas e com papeis diversos, decorrente 

da evolução da prõpria sociedade. Assim, no seu entender, no 

vas formas sociais emergem, enquanto as antigas se modificam, 
ti- • adquirindo novos significados, trazendo, como consequenc1a, o 

aparecimento de organizações de diversos tipos, das quais a so 

ciedade passa a depender mais intensamente - são as organiz~ 

ções que ETZIONI(llJ) denominou de organizações complexas e 

que serviu de título a uma de suas obras mais conhecidas. Ain 

da, segundo Etzioni, a sociedade moderna atribui um elevado va 

lor moral ao racionalismo, ã eficiência e ã competência, como 

as formas mais racionais e eficientes que se conhecem de agr~ 

pamento social. 

Os estruturalista? enfatizam o conceito de 11 ho 

mem organizacional .. , salientando que na sociedade de organiza-
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çoes, moderna e industrializada, o homem moderno, ao partici-

par simultãneamente de vãrias organizações, deve ter uma per-

sonalidade bastante flexivel, com alta resistência ã frustra 

ção, capacidade de adiar recompensas e um permanente desejo de 

realização( 114 l. 

Outra caracteristica dessa Teoria e a chamada 

abordagem mültipla, que consistiu em relacionar aspectos estu 

dados até então pela Teoria Clãssica e os estudados pela Teo-

rias das Relações Humanas, e nao como aspectos excludentes, c~ 

mo foram tratados até então, chamando a atenção para a parcia

lidade das conclusões das duas teorias. Nesse sentido, os es-

truturalistas passam a relacionar: 

a) relações formais e informais dentro e fora da organização co 

mo uma unidade social grande e complexa, onde estão integr~ 

dos muitos grupos sociais, onde os diversos grupos podem 

cooperar em certas esferas e competir em outras, mas difi 

cilmente podem tornar-se uma grande familia feliz, como fre 

qÜentemente dão a entender os autores das Relações Humanas. 

Criticando essa visão que consideram ingênua e romãntica,os 

estruturalistas explicitam o conflito entre a administração 

e os operários, como dado existente, devido ao proces~o de 

trabalho na empresa que aliena o trabalhador. Assim, o con 

trole, utilizado pelas posições superiores para controlar 

as posições inferiores, através de têcnicas de relações hu 

manas, no entender dos estruturalistas, dá um sentido falso 

de participação e autonomia, intencionalmente provocado, a 

fim de despertar a cooperação dos operários e seu compromi~ 
... t• d .,... - (115) . so com a 1n1c1a 1va a orga .. 1zaçao , sem que, com 1sso, 
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melhore a vida do operário. 

b) as recompensas materiais e sociais- alegam os estruturalis 

tas que tanto as recompensas sociais 9uanto as materiais são 

importantes, nao podendo ser consideradas mutuamente exclu 

dentes, pois dependendo da posição do funcionário dentro da 

empresa, pode variar a importância que cada uma delas pode 

-lhe representar. 

c) a diversidade de organizações - enquanto que a "Administra

ção C i e n t i f i c a " e as R e 1 a ç óe s Hum a nas f o c a 1 i z a r a m q u as e q u e 

exclusivamente as fãbricas, a abordagem estruturalista am 

pliou o campo de anãlise, a fim de incluir maior variedade 

de organizações, como igrejas, partidos, prisões, empresas 

industriais e prestadoras de serviços, etc. 

No sentido de facilitar a análise comparativa das 

organizações, boa parte dos autores estruturalistas desenvol 

veram tipologias de organizações, tentando classificã-las em 

agrupamentos gen~ricos. 

ETZIONI(ll 6 ) classifica as organizações atrav~s 

do uso e significado da obediência, determinados pelos meios 

de controle utilizados. Classificando em três categorias anali 

ticas esses meios de controle - ffsica, material ou simbólica, 

classifica os tipos de poder correspondentes e, assim, chega a 

uma tipologia das organizações. Nesse raciocinio, ao controle 

baseado na aplicação de meios fisicos - chicote, arma - corres 

ponde o poder coercitivo; ao controle baseado nas recompensas 

materiais - dinheiro, que permitem adquiri bens e serviços,co~ 

responde o poder utilitário; a~ controle baseado na concessão 
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de simbolos normativos - prestigio e estima, e na concessao de 

simbolos sociais - amor e aceitação, corresponde o poder nor

mativo, normativo-social ou social. Como decorrência dessa ela~ 

sificação de poder, estabelece uma tipologia das organizações, 

que compreende: 

a) organizações coercitivas - onde o poder e imposto pela for 

ça fisica ou por controles baseados em prêmios e punições 

utilizando a força latente ou manifesta, como meio de con 

trole dos participantes de nivel inferior e acarretando alie 

naçao destes em relação aos objetivos da organização. Enqu~ 

dram-se aqui os campos de concentração, prisões, 

çoes penais, etc. 

institui-

b) organizações utilitárias - onde o poder se baseia no contr~ 

le baseado em incentivos econômicos, utilizando-se da remu 

neração como principal meio e acarretando em seus partic~ 

pantes um envolvimento "calculativo". Como exemplo deste ti 

po, têm-se o comércio e as corporações trabalhistas. 

c) organizações normativas - onde o poder se baseia em um con 

senso sobre objetivos e métodos da organização, utilizando 

o controle moral sobre seus participantes, que apresentam um 

alto envolvimento "moral" e motivacional. São chamadas tam 

bem "voluntárias", incluindo igreja, universidades, hosp~ 

tais e muitas organizações politicas e sociais. 

BLAU e SCOTT(lll}, adotam como critério para 

cl ass i fi cação das organizações, o principio do "cu i bono", ou 

do beneficiário principal, e assim, têm-se possiveis beneficiá 

rios: 
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vos organizacionais e os meios, pois sao eles que estabelecem 

a base para a relação entre uma organização e o seu meio-am 

biente e por isso, não são elásticos, cabendo a constante rea 

valiação dos mesmos, face ãs alterações do meio ambiente e da 

organização. 

Como já foi referido, a questão dos conflitos or 

ganizacionais foi amplamente discutida pelos estruturalistas 

que discordam das posições das escolas anteriormente descritas 

- Teoria Clássica e das Relações Humanas, sobre a harmonia de in 

teresses entre patrões e empregados, assinalando que os confll 

tos, embora nem todos desejãveis, existem e são os elementos g~ 

radares das mudanças e do desenvolvimento da organização. Um 

dos conflitos estudados foi entre a autoridade do especialista 

(conhecimento) e a autoridade administrativa (hierarquia). Pa 

ra resolver essas questões sugere que, tendo como critério, a 

organização do conhecimento, as organizações sejam classifica

das em: 

a) organizações especializadas, em que a liderança e exercida 

pelo técnico e a estrutura administrativa serve de apoio 

(escolas, organizações de pesquisa, hospitais, etc.); 

b) organizações não-especializadas, onde a liderança é exerci

da pelo administrador que se identifica com os objetivos gl~ 

bais e a estrutura técnica é subsidiária (empresa, exercito); 

c) organizações de serviço, onde os especialistas recebem re 

cursos e instrumentos para o seu trabalho mas não são empr~ 

gados da organização principal, nem são subordinados aos 

seus administradores (empresas especializadas em assessoria, 
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centros de pesquisa). 

BLAU e SCOTT(llB] estudando os dilemas bãsicos 

na organização, referem-se a: 

1. coordenação e comunicação- estudando a questão, os auto-

res assinalam que, conquanto o livre fluxo da comunicação 

ajude na solução dos problemas, ele impede a coordenação e 

vice-versa. A organização para desempenhar bem as suas fun 

ções exige uma coordenação eficiente e uma eficaz solução 

dos problemas administrativos. 

2. disciplina burocrãtica e especialização profissional - os 

autores mostram as diferenças de princ1pios que governam o 

comportamento profissional (normas técnicas e cõdigos de 

ética) e os que governam o comportamento burocrãtico (int~ 

resses da organização} que conduzem a conflitos entre os 

mesmos, afetando c1rculos cada vez maiores ã medida que 

cresce o numero de pessoas sujeitas a esses dois mecanismos 

de controle em conflito. 

3. planejamento administrativo e iniciativa- e o dilema entre 

a ordem e a liberdade. Embora reconheçam que a coordenação 

parece ser mais vezes conquistada através de um planejame~ 

to c e n t r a 1 i z a do e p o r me i o da c o m u n i c ação d i r e ta e n t r e os s u 

pervisores responsãveis do que através do envio de mensa 

gens para cima e para baixo, na hierarquia, interferindo m~ 

nos com o exerc1cio da iniciativa, ainda, assim o conflito 

permanece, porque tende a inibir a iniciativa e criativida

de individual. 

Esses autores concluem que o conflito e mudança 
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sao inevitãveis dentro das organizações, sugerindo que o pro

cesso do desenvolvimento organizacional é dialético: os probl~ 

mas aparecem - e conquanto o processo de resolvê-los cria no 

vos problemas, houve, nesse tempo, um aprendizado que influen 

cia a maneira de encarar e enfrentar os novos desafios. Nesse 

sentido, consideram que a eficiência em uma organização aumen

ta com o resultado de experiências acumuladas. 

Apesar de o estruturalismo nao ser considerado 

propriamente uma teoria, mas antes de tudo, um método que Lévi 

-Strauss trouxe da linguistica e introduziu nas ciências 

ciais com bastante êxito, ate chegar ã Administração< 119 ) 

presentou, contudo, um momento de fundamental importância 

so-

r e 

na 

teoria administrativa, na medida em que possibilitou uma tent! 

tiva de integração de conceitos clãssicos e humanisticos, a vi 

sao cr1tica do modelo burocrãtico e seu desenvolvimento teõri-

co, avançando em direção ã abordagem de sistemas. 

Do ponto de vista da compreensao da supervisão, 

os estruturalistas, com sua abordagem, contribuíram para elucl 

dar, com maior clareza, os seus contornos, segundo as teorias 

anteriormente descritas, na medida em que procedeu ao exame 

critico das mesmas. 
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4.5. ABORDAGEM SISTrMICA DA ORGANIZAÇAO 

4.5.1. Conceitos bâsicos da Teoria Geral de Sistemas 

Apoiando-se em PIZZA JUNIOR( 120 ), que apreendeu, 

com muita propriedade, os conceitos bisicos, necessirios para 

o propósito do presente trabalho, passa-se ã apresentação dos 

mesmos. 

Inicialmente, ê necessãrio dizer que a idêia de 

sistema ê antiga, e pode ser encontrada em vãrios autores, de 

diversas procedências, antes da sua formulação como uma "Teo 

ria Geral .. , conforme proposta por BERTALANFFY( 121 ) em suas 

obras publicadas em 1951, 1956 e 1968. Segundo esse autor, o 

sistema, em sua forma mais simples, "ê o conjunto de unidades 

ou objetos, entre as quais existem relações". 

Entendendo-se sistema, como tudo aquilo que po~ 

sui mais de uma parte (conjunto de partes), desde que elas de 

pendam uma das outras, e que essa interdependência conduza a 

um resultado qualquer, pre estabelecido, Pizza Junior chama 

atenção para a abrangência da definição, a tal ponto de identi 

ficar como sistema uma mãquina, um ser humano, ou uma organiz~ 

ção, conduzindo imediatamente a um mundo de sistemas, ou, se 

gundo afirmação de Bertalanffy, ã conclusão de que os sistemas 

estão em toda parte. 

Segundo o autor, a Teoria Geral de Sistema, pr~ 

posta por um biÕlogo, que por sua prõpria formação, necessita 

de uma visão geral, ainda que lide com aspectos particulares da 
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sua area de açao, logo revelou exatamente as suas característi 

cas globalizantes, a ponto de passar a vir a ser uma de suas 

principais dificuldades: se a mãquina, o homem e a organização 

são sistemas, e isso os torna iguais, ~evidente que devem ser 

sistemas diferenciados. A partir daqui, recorrer-se-a aos con 

ceitos identificadores da Teoria Geral de Sistemas, enquanto 

necessários para entender a sua aplicação ã Administração, se 

gundo apresentação suscinta de Pizza Junior: 

1. Classificação 

a. sistemas físicos - sao aqueles cujos processos sao exclu 

sivamente de natureza físico-química. Enquadram-se aqui 

as mãquinas e mecanismos de quaisquer espécies. 

b. sistemas biológicos - seres vivos. 

c. sistemas sociais - descrevem e analisam interações gr~ 

pais, sendo difícil precisar este conceito, principalme~ 

te porque abrange o campo de açao das ciências sociais, 

na medida em que são objeto de atenção da Teoria 

de Sistemas. 

2. Tipos - Os sistemas podem ser: 

Geral 

a. sistemas fechados - sao aqueles que nao transacionam com 

o meio ambiente. 

b. sistemas abertos - os que transacionam com o ambiente. 
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3. Natureza 

a. sistemas naturais - seres vivos e algumas instituições, 

como o grupo, acasalamento e outras decorrentes da exis 

tência do ser humano. 

b. sistemas artificiais - são criados para atendimento -as 

necessidades emergentes. Enquadram-se aqui as organizações. 

4. Partes - Os sistemas compõem-se: 

a. "input"- ê a unidade de entrada dos sistemas (insumos) 

b. "output"- ê a unidade de sa1da dos sistemas (resultados) 

-c. "caixa negra" ou "through-put"- e o processamento do 

sistema, isto e, tudo o que se passa entre as unidades 

de "input 11 e 11 0Utput" e que não e poss1vel definir a 

"priori"; caracter1stica dos sistemas abertos. 

d. "caixa branca" - processamento do sistema fechado, em 

que a precisão de funcionamento ê antecipada com total 

certeza, mesmo a sua desagregação. 

e. "feedback"- reintrodução, alimentação de retorno, no 

sistema, dos resultados do seu desempenho pretérito; o 

"feedback" pode ser negativo, quando possibilita a prod~ 

ção de informações que possam alterar o sistema, e pos! 

tivo, quando confirma a previsão de desempenho do sistema. 

5. Hierarquia 

a. ecossistema - o universo, de maneira mais ampla, e que, 

como sistema, faz de todos os demais sistemas partes suas. 
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b. metassistema- o sistema que estã alem do sistema; tra 

tando-se de organizações, o metassistema e representado 

pelas Instituições. 

c. sistema - conjunto de partes interdependentes que desem-

penha uma função* determinada. 

d. sub-sistema- menor conjunto significativo integrante do 

sistema. 

Esclarece o autor, que todo sistema e, ao mesmo 

tempo, sistema e sub-sistema, sendo ou coisa ou outra, 

dependendo da referência. Assinala que e freqÜente o 

profissional de administração, ao especializar-se, pa~ 

sara ter, da sua ãrea de ação somente, a visão do siste 

ma; como resultado, desconhecendo que ela tambêm e sub-

sistema, lida com 11 partes organizadas .. , que não encon-

tram ligação nas demais, e, como isso, o sistema nao cor 

responde ã expectativa de desempenho. 

6. Comple~dade- De acordo com a complexidade, os sistemas p~ 

dem ser: 

a. sistemas determinantes - quando se trata de desempenho 

previsível como o de alguns mecanismos. 

b. sistemas probabilísticos - desempenho previsfvel a nao 

ser como hipõtese provãvel, como o dos sistemas abertos. 

*função- e usada aqui no sentido empregado na fisiologia,com 
conotações teleolõgicas e pode ser trazudido como 
11 propõsito 11

, ou 11 f.inalidade 11 (122} 
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7. Papel 

-a. teleologia- quando os sistemas 

cução de finalidades. 

sao voltados para a canse 

b. eqÜifinalidade - quando os sistemas podem alcançar suas 

finalidades de mais de uma maneira. 

8. Funcionamento - Todo sistema tem mecanismos de controle in 

ternos que explicam o seu funcionamento, quais sejam: 

a. homeostase - os sistemas tendem a adaptar-se e sobreviver 

em epocas de crise- e o equilíbrio dinâmico entre as 

partes do sistema, face ãs mudanças externas do meio-am-

biente. 

b. entropia - ê a tendência que os sistemas têm para se de 

sagregarem em estados mais simples por perda de energia 

vital. 

c. negentropia ~u entropia negativa - é o mecanismo que po~ 

sibilita o combate ã entropia, garantindo a sua sobre

vivência. Alguns autores, como MILLER( 123 ) assinala que 

o aumento da informação diminui a entropia, ou seja, a 

informação e um meio ou instrumento de ordenação do sis 

tema. 

d. comunicação - meio de transmissão da informação. 

e. meio-ambiente - parte do meio exterior que influencia o 

sistema ou ê por ele influenciado. Etimologicamente, o 

ambiente tem o sentido de 11 aquilo que cerca por todos os 

lados ... 
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9. Fluxos 

a. matéria - considerada como tudo aqui lo que possui exten-

são (propriedade que um corpo tem de ocupar um lugar no 

espaço} e impenetrabilidade (propriedade que dois corpos 

t~m de não ocuparem o mesmo lugar no espaço, ao mesmo 

tempo}. 

b. energia - tudo aquilo que produz trabalho. 

c. informação - mensagens introduzidas no sistema 

Como jã foi mencionado, embora Bertalanffy tenha 

sido o responsãvel pela Teoria Geral dos Sistemas, a idéia de 

sistema e antiga e própria de pensadores que abordaram as org~ 

nizações como um todo e não como um aglomerado de departamentos, 

regras e regulamentos que acabavam por desaguar em generaliza

ções provindas de realidades particulares. Fayol, por exemplo, 

afirmou textualmente que 11 0 sistema nervoso, particularmente, 

d 1 . . d . . . .. (124) tem gran es ana og1as com o serv1ço a m1n1strat1vo , e a 

sua imagem da ãrvore encontra identidade com a visão sist~mica, 

ao dizer: 11 00 ponto de vista do desenvolvimento, do tenro e uni 

co caule da ãrvore, brotam ramos que se multiplicam e se co-

brem de folhas. E a seiva leva a vida a todos os galhos, mesmo 

aos mais delgados, como a ordem superior leva a atividade até 

as extremidades menores e longinquas do corpo social .. ( 125
) 

Pizza Junior salienta que a Teoria Geral de Sis 

temas contribui para que o profissional de administração nao 

tenha da organização somente a visão do seu universo técnico 

ainda que se reconheça que sua especialização se d~ por força 
. 

da demanda do mercado de trabalho. A visão da empresa como um 
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todo e de fundamental importância, para a qual a contribuição 

de Johnson, Kast Rosensweig e muito relevante, na medida em 

que procuram ensinar a analisar a organização em 

sistêmica: 

perspectiva 

"Integrar significa tornar juntas as partes em 

um todo. 

o todo e principal e as partes sao secundãrias. 

A integração e a condição de inter-relacionamen

to de muitas partes em uma. 

As partes desempenham seu papel 

sitos mediante os quais existe o todo. 

-a luz dos propo-

A natureza das partes e as suas funções sao deri 

vadas das suas posições no todo e o seu comportamento e regul~ 
do pela relação do todo para a parte. 

O todo e qualquer sistema, configuração ou com 

plexo de energia e se comporta como uma sã peça, não importa a 

sua complexidade. 

Tudo deve partir do todo como premissa, e desdo 

brar-se nas partes e no seu relacionamento. 

A identidade do todo e as suas unidades sao pr~ 

servadas, mas as partes mudam. 

A organização pode ser considerada como um todo 

integrado, onde cada sistema, subsistema e apoio de subsistema 

estã associado com a operaçao total. Sua estrutura, entretanto, 

e criada por centenas de sistemas dispostos em ordem hierãrqul 
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ca. O 11 0Utput 11 dos sistemas inferiores se torna 11 input.. dos 

sistemas superiores, que por sua vez fornecem 11 inputs 11 para um 

nivel mais alto 11
.(

126 ) 

Esses autores partem da concepçao de que as em 

presas constituem um sistema integrado por diversos estratos. 

Para eles o sistema que se imporã no futuro serã calcado em 

projetos ou programas determinados e a autoridade estarã nas 

mãos dos gerentes, cuja jurisdição cruzarã as linhas depart~ 

mentais tradicionais. Toda organização empresarial, continuam 

os autores, conta com certos subsistemas e funçoes-chaves que 

integram o sistema informativo decisorial da mesma e que atuam 

num âmbito dinâmico sujeito a rãpidas mudanças. Mencionam tais 

subsistemas como sendo: 

a) um subsistema sensor para medir as variações e as mudanças 

internas e externas do sistema e em relação ao ambiente; 

b) um subsistema de processamento da informação que compreende 

a contabilidade, processamento de dados e outros similares; 

c) um subsistema decis6rio ou de tomada de decisões que recebe 

informações e planeja e emite mensagens sobre o planejamen-

to; 

d) um subsistema executivo ou de processamento que utiliza in 

formação, energia e materiais para cumprir determinadas ta 

refas; 

e) um subsistema de controle que efetua a verificação do cum 

primento daquilo que foi planejado. E o subsistema que for 

nece informação hist6rica para controle; 



. 1 39 • 

f) um subsistema de memória ou armazenamento de informações que 

toma a forma de registro, de normas, de manuais de procedi

mentos, de programas de computação, etc. 

Segundo eles, deverã também existir algum centro 

de planejamento, que fixarã os objetivos da organização, a lon 

go prazo. 

Analisando as empresas, julgam os autores, que 

as mesmas nao estão organizadas para adotarem o conceito de 

sistema, requerendo algumas modificações para tal. Entretanto, 

não existe um sistema padronizado; somente o estudo da realida 

de irã fornecer os elementos necessãrios ã sua definição. 

Em relação aos sistemas operativos, os autores 

salientam uma coisa em comum- linguagem ~nica para se comuni

carem entre si e com os níveis gerenciais superiores, pois ca 

da sistema e condicionado ãs politicas gerais da empresa, po

rem, fora essa limitação, cada sistema operatório estã especi

ficamente adaptado ãs exigências de sua própria linha de prod~ 

tos, ou seja, administra seus insumos, controla a sua própria 

atividade e avalia e modifica o sistema quando necessãrio; em 

suma, os sistemas operativos devem operar com um alto grau de 

autonomia, embora estejam integrados dentro de uma estrutura 

organizacional geral. 

4.5.2. Administração de sistemas 

Diante do exposto, a administração passa a assu

mir funções caracteristicas no sentido de que a organização 

funcione corno um sistema. Nesse aspecto, e necessãrio ter ela 
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ro que, no enfoque sistêmico, a administração e, em essência,o 

processo pelo qual os recursos desorganizados e dissociados

pessoal, bens e dinheiro- integram-se em um sistema para o al 

cance de um objetivo; significa que a administração utiliza 

pessoas, recursos fisicos e financeiros para realizar coisas 

capazes de atingirem os objetivos do sistema. A sua função con 

siste basicamente em coordenar e harmonizar as atividades e o 

trabalho dos demais. 

Na verdade, a empresa, ao se estruturar dentro do 

conceito de sistema não se exime de contar cpm as funções bãsi 

cas de planejamento, organização, controle e comunicação, ocor 

rendo apenas uma mudança de orientação nessas funções, que pa~ 

sam a ser cumpridas dentro da operacionalidade do sistema e 

nao como entidades separadas. 

(127) - -JOHNSON, KAST & ROSENSWEIG expoem as funçoes 

do administrador dentro da concepção sistêmica, que no seu en 

tender, consistem em: 

a. planejamento- nesta nova abordagem, o planejamento ocorre 

em três niveis, a saber: 

a.l. planejamento de alto nivel, a cargo do comitê superior 

de planejamento, que fixa as grandes politicas e obj~ 

tivos e toma decisões em relação ao tipo de produto ou 

serviço; decide sobre questões de politica geral, rel~ 

tivas ao projeto dos sistemas operativos e designa o 

chefe de cada novo programa. 

Alem disso, ê o nivel que recebe informação ex 

terna (sobre os sistemas ambientais e a concorrência)e 



• 1 4 1 • 

informação interna de controle (dos sistemas operat.:!._ 

vos e auxiliares), atuando como centro de tomada de de 

cisões fundamentais da empresa. 

a.2. planejamento em segundo nivel, a cargo dos comitês de 

designação de recursos e o operativo. 

Com as decisões tomadas no primeiro nivel, o co 

mitê de operaçoes planeja e designa pessoas e mate 

riais a cada novo sistema; fornece assistência técni

ca para o projeto e sua execuçao. 

a.3. planejamento em terceiro nivel e o planejamento das 

operações de cada sistema principal e auxiliar, a car 

go de nivel operativo, que procura principalmente ob 

ter o mãximo rendimento dos recursos utilizados, a fim 

de satisfazer as condições estabelecidas pelo comitê 

superior de planejamento. 

No conceito de sistema, existe uma relação dire 

ta entre os três niv.eis de planejamento: o primeiro 

transforma a informação externa e interna em dados apro 

priados para o nivel seguinte de planejamento, que, 

por sua vez, detalha e os transforma em dados utilizã 

veis pelo terceiro nivel, o operativo. 

b. organização- De acordo com os autores referidos, a organi

zação baseada em sistemas e profundamente diferente das es 

truturas organizacionais tradicionais- a organização li-

near, funcional ou 11 linha- staff 11
• Enquanto estas (tradj_ 

cionais) separam as partes~ segmentos da estrutura em uni 

dades operativas, segundo o tipo de tarefas dessas partes, 
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em contrapartida, o conceito de sistemas procura a integra

ção de todas as atividades em função do cumprimento do obje 

tivo superior, ~em ignorar a importância eficiente de cada 

sub-sistema. Dão como exemplo, uma organização composta de 

três níveis, cada qual com funções claramente definidas, 

quais sejam: 

1. o comitê de planejamento, que responde pela função do pl_! 

nejamento geral, de controle e de integração; 

2. o comitê de designação de recursos, que responde pela 

função de distribuir mão-de-obra, e os equipamentos, bem 

como de colaborar na estruturação dos sistemas operativos. 

3. os sistemas operativos principais e os sistemas auxilia 

res, responsãveis pela execução das atividades. 

Como se nota, um dos principais propósitos da o~ 

ganização sistêmica e conseguir uma integração de ativida 

des, ao nível em que se torna mais necessária, ou seja, ao 

nível de cada projeto ou programa a executar. 

Para melhor visualização do exemplo de organiz_! 

çao, mencionado por esses autores, apresenta-se a figura 8, 

que mostra o esquema de sistema geral por eles configurado. 

Detalhando esse exemplo concreto, Johnson, Kast 

e Rozenzweig salientam que nele, o comitê de planejamento re 

cebe assessoria especializada necessãria de certos grupos, 

como o financeiro, o de pesquisa e desenvolvimento e o de 

pesquisa de mercado, cujas atividades são integradas e coor 

denadas por aquele. 
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Por outro lado, especialistas sao encontrados tarn 

bem ao nível operativo, totalmente integrados dentro do si~ 

tema de cada projeto, onde suas atividades estão orientadas 

para o desempenho mais eficaz do sistema de cada projeto pa~ 

ticular. Isso mostra que o pessoal não fica concentrado em 

sua area particular, ou em sua função, mas e colocado a ser 

viço do desempenho do conjunto. Assim, o modelo sistêmico e 

apresentado como flexivel, permitindo iniciativa e inovação, 

para o que concorre a função do comitê de planejamento que, 

com base na informação interna e externa, toma decisões no 

vas diante das circunstâncias imprevistas que surgem; ao 

contrãrio, as organizações tipicas (tradicionais) são estru 

turadas para se perpetuarem mais do que para mudarem e se 

ajustarem ãs necessidades. 

A idéia bãsica ê o que o sistema se organiza p~ 

ra cumprir uma tarefa determinada: quando a tarefa ê cumpri 

da e o objetivo atingido, o sistema se desmantela. Concreti 

zando mais, os sistemas criados a partir de uma fonte cen

tral de recursos, que designa mãquinas, equipamento e mao

de-obra a cada programa ou projeto específico, significando 

que, criado o sistema, ele deve ser agrupado por completo, 

com tudo o que seja necessãrio para executar a tarefa que 

lhe foi designada. 

Dentre as principais vantagens atribuidas ã apli 

caçao do conceito de sistema a organização são: descentrali 

zaçao na tomada de decisões, a utilização mais eficiente dos 

recursos alocados a cada projeto individual e a facilidade 

na contabilização que permita medir a eficiência de cada 
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sistema operativo individual. 

c. controle- Nesta abordagem, o controle é definido como um 

meio de se obter maior flexibilidade operativa e como um 

meio de se evitar o planejamento de operações quando as va 

riãveis ainda sejam desconhecidas. 

Johnson, Kast e Rozensweig definem que o contro

le e projetado para ser um subsistema de cada sistema oper~ 

tivo e sua eficiência e avaliada pela exatidão com que meça 

as variações ao redor dos padrões, assim como pela rapidez 

com que aponte a necessidade de alguma correçao. Segundo os 

autores, em todo sistema, onde o fluxo de insumo estã sujel 

to a variações, os erros se tornam inevitãveis e a instabi

lidade aumenta com a defasagem entre o fato e a informação. 

Nesse ponto, a informação histõrica ê colocada co 

mo o meio para saber identificar o que corrigir. Salientam 

a necessidade de projetar-se o sistema de forma a poder au 

to-corrigir-se, quando necessãrio, ou seja, possa ter meios 

de redistribuir recursos diante de modificações de condi 

çoes. 

Para controlar o sistema coloca-se como indispe~ 

sãvel, medir os insumos, assim como a produção de bens ou 

de serviços, pois é da relação entre ambos que sera possi 

vel determinar a eficiência operativa, sendo em alguns ca 

sos, também necessãrio medir em alguns pontos críticos ou 

significativos do processo. 

Para esses autores, o controle deve realçar as 

exceçoes e as variações significativas. O grupo de controle 
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é um subsistema a serviço do sistema operativo, portanto de 

le não faz parte. 

d. comunicação- Outro ponto ressaltado pelos autores, como fu~ 

ção da administração é a comunicação que, no seu entender, 

constitui o vínculo de correçao e integração entre os dis 

tintos sistemas e, portanto, de fundamental importincia p~ 

ra esta abordagem. 

O sistema de comunicação coordena o fluxo de in 

formação, de energia e de material - os elementos que for 

mamo sistema operativo. Cabe a ele fornecer informação his 

tõrica sobre a circulação desses trés tipos de insumos a um 

grupo sensor e a um grupo de controle e este, comparando a 

informação recebida e a armazenada devera levar as decisões 

em relação ã transmissão de informação corretiva, dirigida 

aos pontos adequados. 

O fluxo de informação referido, no parecer dos 

autores, pode ser considerado um meio de controle, na medi 

da em que mantém as relações entre os diversos sistemas pri~ 

cipais e entre os distintos níveis do sistema em conjunto. 

Outro aspecto salientado na administração de sis 

tema refere~se ãs relações individuo-organização, questão 

abordada por todas as teorias administrativas. 

Partem da consideração da organização como uma 

estrutura de papeis, ou seja, consistindo em papeis ou agl~ 

merados de atividades esperadas dos indivíduos e de conju~ 

tos de papeis ou de grupos que se superpõem, cada qual for 

mado de pessoas que têm determinadas expectativas quanto a 
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um determinado indiv'iduo. Entendendo papel como o "conjunto de 

atividades solicitadas de um indiv'iduo que ocupa uma determin~ 

da posição em uma organização",C 129 } consideram que o conceito 

de conjunto de papeis ("role set") e muito mais importante do 

que o de grupo, pois não são as pessoas, em sentido absoluto, 

que estão interligadas, mas sim pessoas desempenhando determi-

nados papeis dentro da organização. Ainda mais, esses conju.!!_ 

tos de papeis apresentarão determinadas estruturas, da1 poder-

se considerar a organização como um sistema de conjunto de p~ 

peis que se sobrepõem e se interligam, alguns dos quais saindo 

dos limites da própria organização. 

Nessa perspectiva a questão do conflito e encara 

da como conflitos de papeis e não conflitos de pessoas. Da mes 

ma forma, a ambi gui dade, ambas derivadas da interdependência de 

variãveis, tais como: posição na organização, aspirações, pe~ 

cepçao, reaçoes aos conflitos, eficiência, etc. 

KAHN e colaboradores( 130 ) esclarecem alguns 

ceitos prévios ã compreensão do conflito de papeis, quais 

jam: 

con 

se-

a. expectativas de papel - sao os 11 padrões de avaliação aplic~ 

dos ao comportamento de qualquer pessoa que ocupe um dado 

of'icio ou posição organizacional ... Segundo eles, as expect~ 

tivas de papel são determinadas principalmente pelo contex-

to organizacional, como a estrutura, a divisão do trabalho, 

o sistema formal de recompensas e sanções, etc., que deter-

minam o que uma pessoa deva fazer; 

b. papel transmitido- consiste em "comunicações que têm origem 
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nas expectativas de papel e que sao passadas pelos membros 

do conjunto de desempenho, como tentativas de influenciar a 

pessoa focal". 

c. pessoa focal - "é qualquer indiv1duo, cujo papel esteja sob 

consideração". 

d. papel recebido - "é a percepçao por parte da pessoa focal 

das mensagens de papel que lhe foram endereçadas, inclusive 

as que a pessoa envia a si mesma". 

e. comportamento em papel - "é a reaçao da pessoa focal ao com 

plexo de informação e influência que recebeu". r o desempe

nho de papel. 

Assim entendida, a organização e vista como um 

conjunto de comportamentos inter-relacionados, onde os papéis 

que os individuas desempenham têm mais ênfase do que as pro

prias pessoas. Nesse conjunto, cada participante mantém deter 

minadas expectativas quanto ao papel dos demais e procura de 

monstrar ãqueles essas expectativas, alterando-as ou reforçan

do- as. 

Nesse sentido, o conflito de papéis é explicado 

como a ocorrência simultânea de dois (ou mais) envios de pa

pel, de tal forma que o desempenho de um torna mais dificil o 

desempenho do outro. 

Os autores apresentam quatro tipos de conflitos 

bâsicos em desempenho de papel: 
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1. Conflito intratransmissor 

Ocorre quando as expectativas de um membro de um 

conjunto de desempenho podem ser incompativeis. Como exem

plo, tem-se o caso de um supervisor que ordena ao subordina 

do que busque determinado material através dos canais nor

mais e, ao mesmo tempo, avisa-o de que nao viole tais canais. 

2. Conflito intertransmissor 

Quando as expectativas enviadas por um transmis-

sor estão em conflito com as de um ou mais transmissores. 

Por exemplo, um chefe recebe ordens de seu diretor para ma~ 

ter supervisão cerrada no momento em que seus subordinados 

lhe solicita maior liberdade para produzirem mais. 

3. Conflito interpapeis 

Dã-se quando as expectativas para um papel se 

acham em conflito com as de um outro papel desempenhado p~ 

la mesma pe9soa. E o caso do funcionãrio que recebe ordens 

para cumprir horas extras e a esposa solicita atenção total 

ã familia em suas horas de lazer. (Conflito entre o papel 

de trabalhador e o papel de marido e pai). 

4. Conflito do papel da pessoa 

Ocorre quando os requisitos do papel contrariam 

as necessidades, valores ou aptidões da pessoa focal. 

Como variãveis que concorrem para o conflito de 

papeis dentro das organizações, Katz e colaboradores aprese~ 

tam: 
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a) variãveis organizacionais 

b) variãveis de personalidade 

c) variãveis de relações interpessoais 

No entender de TRISTe colaboradores,(lJl} a o r 

ganização compreende dois subsistemas fundamentais: o subsiste 

ma técnico, que compreende as demandas da tarefa, a implant~ 

ção física e o equipamento e instalação existente - ê o respo~ 

s ã v e 1 p e 1 a e f i c i ê n c i a p o te n c i a 1 d a o r g a n i z a ç ã o ; o sub s i s tem a so 

cia1, que compreende as relações sociais entre os indivíduos 

encarregados da execução da tarefa - e o que transforma a efi 

ciência potencial em eficiência real. Assim considerada, a or 

ganização eficiente é aquela que considera tanto as importações 

que o subsistema social faz do ambiente - valores e aspirações, 

quanto as importações que o subsistema técnico faz do ambiente 

-matérias primas e equipamentos. 

4.5.2.1. Estrutura por projetos 

Corno decorrência, a consideração da organização, 

enquanto sistema aberto, traz uma nova concepçao, quase con-

trapõe ã conrepção tradi ciona1, trazendo irnp1 i cações profundas 

sobre a forma de estrutura a organização, pois o sucesso org~ 

nizaciona1 passa a ser percebido primariamente em função das 

relações entre a organização (sistema) e o seu ambiente, em 

função, então, da capacidade de resposta da primeira ao segun

do e assim, os fatores determinantes dos critérios, estruturas, 

métodos e comportamentos serão programas, e não princípios,pr~ 

gramas estes orientados para as necessidades externas. A ênfa

se em programas - orientação teleolôgica ou finalistica - corno 
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respostas da organização ãs demandas do seu ambiente, faz com 

que a preocupação saia da ãrea da eficiência para a eficãcia. 

C o mo f o i as si na 1 a do por J o h n s o n , K as t e Rozens 

weig, a ideia bãsica e o que o sistema se organiza para c um-

prir uma tarefa determinada, desmantelando-se o sistema quando 

de seu cumprimento. Neste sentido, a estrutura organizacional 

proposta tem que atender a certas caracteristicas, tais como: 

baixo nivel de formalização 

utilização de formas avançadas de departamentalização 

multiplicidade de comando 

diversificação elevada 

. comunicação horizontal e diagonal, 

enfim, uma estrutura flexivel e altamente eficaz quanto a res 

postas a mudanças ambientais. A este prop6sito, VASCONCELLOS e 

HEMSLEY( 132 ), em seu livro .. Estrutura das Organizações .. , des 

crevem estruturas inovativas, no sentido de atender aos requi-

sitos das atuais concepções de organização voltada para progr~ 

mas, projetos. 

Em sua forma pura, pode-se dizer que, dentre as 

descritas, a estrutura organizacional requerida pela abordagem 

sistêmica corresponde ã Estrutura Por Projetos, que e apresen

tada na figura 9 para facilitar a visualização e compreensao. 

a. Características da estrutura por projetos 

a. 1. Cada projeto e como se fosse um 11 departamento temporã ri 0 11
, 

cujo chefe e o gerente do projeto, cuja equipe e a equipe 

do projeto e que existe enquanto o projeto não termina.Ca 
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da projeto e abastecido por uma central de recursos, que 

se encarrega de todo o necessârio para realização do mes 

mo- pessoal, material, etc. Neste tipo de estrutura, ca 

da nova necessidade e transformada em um projeto, atraves 

da râpida formação de uma equipe. 

a.2. tnfase nas inter-relações das diferentes ãreas envolvidas, 

em função de um prop5sito Ünico - relações horizontais,que 

permite a visualização da inter-relação de uma area com 

as demais, dando a visão do conjunto do projeto - ênfase 

na equipe multidisciplinar. 

a.3. tnfase na maior diversificação dos técnicos, ou seja, a 

estrutura por projetos não tem condições de ter muitos tec 

nicos em cada ãrea do conhecimento, cada um altamente es 

pecializado. São técnicos com visão mais abrangente e me

nos especializados, a serviço dos projetos. 

a.4. Estrutura muito flexivel, permitindo a inovação, a criati 

vidade orientada aos prop5sitos de cada projeto, e assim 

como a fâcil redistribuição de recursos. 

a.5. O planejamento, execuçao e controle do projeto, sao reali 

zadas por uma equipe subordinada a um Ünico individuo - o 

gerente do projeto. 

a.6. O gerente de projetos se relaciona horizontalmente com ou 

tros gerentes de projetos diretamente com a direção, cons 

tituida pela Alta Administração. 

a.7. Os especialistas não se localizam em apenas um único ni 

vel ou em um único projetD, podendo estar em mais de um 
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simultaneamente. Dai, poder-se considerar que estarâ sob 

o comando de vârias pessoas. 

a.8. A alta administração e responsâvel pelo estabelecimento 

de objetivos e estratégia da organização; estruturação e 

ajustes dos projetos e das âreas técnicas, escolhendo o 

tipo de matriz e especificando as atribuições dos vârios 

cargos, assim como selecionando os gerentes de projeto e 

funcionais; administração do process de tomada de deci

são, ou seja, delegando autoridade, administrando confl i 

tos e controlando adequadamente, através de criação de 

função de assessoria. 

b. Características da supervisão na organização com estrutura 

por projetos 

Neste tipo de estrutura, a supervisão se dâ ao 

nível de cada projeto, sob a responsabilidade direta do geren

te de projetos. O controle por supervisão, efetuado nos mode

los organizacionais tradicionais, passa a ser substituído pela 

supervisão por resultados. A eficiência, buscada pela supervi

são nos modelos tradicionais, enfatizando métodos, tecnicas,cQ 

mo um fim em si mesmo, passa ser um acessório da eficâcia, a 

serviço da qual se coloca a supervisão. Inegavelmente a super

visão se mantem no contexto do controle, porem esse controle e 

direcionado para o resultado do projeto como um todo, sendo n~ 

cessârio lembrar que os participantes, por terem a visão glo

bal do processo de trabalho, e do projeto como um todo, tendem 

a reconhecer a sua contribuição dentro do mesmo, de tal forma 

que o processo passa a se caracterizar por um auto-controle prQ 
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gressivo, dispensando-se a necessidade de supervisão prõxima, 

mas requerendo mais a coordenação de esforços multidisciplina

res para o cumprimento dos objetivos do projeto. 

Neste sentido, a proximidade da direção, repr~ 

sentada na figura do gerente de projetos, a nível de cada pr~ 

jeto, em particular, da execução, sem a intermediação de níveis 

hierãrquicos, facilita a comunicação e o fluxo da informação 

Neste particular, a supervisão atua como mecanismo de envio de 

informação no sentido de transmití-la aos participantes e ass~ 

gurar o conhecimento requerido para o andamento do processo c~ 

mo um todo, ao invés da supervisão funcional, especializada. 

As relação são mais informais, horizontais, con 

sistindo prioritariamente nas relações: gerente de projetos -

equipe. 

A estrutura por Projetos nao e a unica alternati 

va organizacional para a abordagem sistêmica, pois isto repr~ 

sentaria uma forma para que, na maioria das vezes, a realidade 

das organizações não permite aplicã-la. 

Nessa perspectiva, VASCONCELLOs< 134 ) descrevem 

também a Estrutura Matricial, como alternativa de uma organiz~ 

ção inovativa, que passa a ser aqui apresentada. 

4.5.2.2. Estrutura Matricial 

Segundo Vasconcellos e Hemsley, a forma matri-

cial apareceu como uma solução devido ã inadequação da estrutu 

ra funcional para as atividadês integradas, isto e, aquelas que, 
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para serem realizadas, exigem interação entre as areas funcio 

nais. A matriz ~ uma forma de manter as unidades funcionais, 

criando relações horizontais entre elas. 

A matriz ~~~uma combinação de estruturas.,( 135 )e, 

neste sentido, tem sido definida de diversas maneiras. KATZ e 

KAHN( 136 ) entendem a matriz como 11 ao mesmo tempo uma hierarquia 

tradicional e uma entidade solucionadora de problemas .. , enqua~ 

to KAST e ROSENZWEIG( 137 ) conceituaram matriz como um esquema 

conceitual para analisar as múltiplas relações que existem en 

tre uma unidade-tarefa - unidade responsável pela conversao de 

11 inputs 11 em 11 0utputs 11 especificados- e o sistema admininistra 

tivo- estrutura secundaria que coordena as unidades-tarefas. 

Resumindo, Vasconcellos e Hemsley colocam que 

.. quando duas ou mais formas de estrutura são utilizadas simul 

taneamente sobre os mesmos membros de uma organização, a estru 

tura resultante chama-se 11 matricial 11
• 

Existem varias formas de Matriz, dentre as quais 

se destacam: 

a. Matriz Balanceada - e aquela que divide igualmente a autorl 

dade entre os gerentes de projetos e gerentes funcionais. 

b. Estrutura Matricial Funcional - e a matriz na qual o nivel 

hierárquico do gerente de projetos e inferior ao do gerente 

funcional, significando que o primeiro estã subordinado a 

um dos gerentes funcionais. Este tipo de estrutura e a mais 

comum, segundo o autor e explica que a razão fundamental e 

que a grande maioria das organizações tem uma estrutura fun 

cional e a mudança para a forma matricial, que~ a mais na 
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tural e menos ameaçante para os gerentes funcionais, porque 

os gerentes de projeto têm nível hierãrquico inferior. 

c. Estrutura Matricial Projetos/Produtos - ê aquela em que os 

gerentes têm nível hierãrquico superior aos gerentes funci~ 

nais. Geralmente e utilizada quando os projetos interdisci 

plinares têm prioridade para o sucesso da organização. 

Na abordagem sistêmica, em função de suas pecu

liaridades, a estrutura matricial Projetos parece ser a mais 

indicada, razão pela qual, suas características principais são 

apresentadas. Antes, porem, apresenta-se, ao lado, a figura 10 

- Estrutura Matricial Projetos, para melhor visualização da 

mesma. 

a. Caracteristicas da Estrutura Matricial Projetos 

a.l. Existência de unidades funcionais (gerências funcionais) 

juntamente com gerências de projetos. 

a.2. Dupla ou múltipla subordinação, uma vez que um especiali~ 

ta, por exemplo, responde simultaneamente ao gerente fun 

c i o n a 1 da ã r e a te c n i c a ã q u a 1 e s t ã a 1 o c a do e a um ou ma i s 

gerentes de projeto(s), para o(s) qual(is) estã prestando 

serviços. 

a.3. O gerente de projeto tem nivel hierãrquico superior ao do 

gerente funcional- posição estratégica, em função daprio 

ridade dos projetos interdisciplinares na organização, vl 
sando agilizar o processo. Ele tem a equipe sob suas or

dens diretas, autoriza despesas, contrata especialistas 
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quando nao existem na ãrea funcional, chegando mui tas ve 

zes a ter equipamentos prõprios adquiridos com recursos 

do projeto e mantidos em espaço físico prõprio do projeto. 

Assegura a coordenação, integração dos especialistas das 

vãrias ãreas técnicas envolvidas no projeto. Supervisiona 

diretamente o projeto. 

a.4. Ao gerente funcional cabe alocar da forma eficiente possí 

vel, os recursos humanos e materiais aos vãrios projetos, 

assegurar a qualidade dos trabalhos dos especialistas de 

sua ãrea técnica nos diferentes projetos e desenvolver a 

capacitação técnica de sua unidade. Daí, a estrutura ma 

tricial contemplar a qualidade e a consecução de projetos 

i nterdisci pl i nares. 

Cabe a ele as tarefas gerenciais tradicionais de 

planejamento, estruturação e controle de sua ãrea técnica, 

embora com menor intensidade do que em outras formas de 

estruturas matriciais. 

a.5. Na Matriz Projeto, os especialistas têm que responder a 

dois ou mais chefes - ao(s) gerente(s) de projeto(s) e ao 

g e r e n t e f u n c i o n a 1 , s e n d o q u e d e p e n de rã o m a i s d os p r i rre i r os , 
• 11 -po1s frequentemente, estarao trabalhando geograficamente 

afastados de suas ãreas funcionais, sob supervisão direta 

dos gerentes de projetos. 

a.6. A alta administração cuida do estabelecimento de objetivos 

e estratégias; estruturação e ajustes dos projetos e adml 

nistração do processo de tomada de decisão. E importante 

notar que o papel da alt~ administração não e tomar todas 
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as decisões, mas assegurar que isso aconteça, de forma 

adequada e nos niveis hierãrquicos apropriados, requeren

do-se delegação, administração de conflitos e controle. 

a.?. O controle da organização como um todo, ou seja, do con 

junto de projetos e feito por Õrgão de assessoria da Alta 

Administração. O controle do projeto especifico e 
a nivel da ger~ncia de projetos. 

feito 

b. Caracteristi cas da Supervisão na estrutura Matricial Projetos 

Em função da peculiaridade da estrutura ma tri 

cial que e uma combinação de dois ou mais tipos de organização, 

comportando diferentes chefias para os mesmos membros da orga

nização, no presente caso- estrutura matricial projetos, as~ 

pervisão e inerente ã(s) ger~ncia(s) de projetos e ã gerência 

funcional. Isto quer dizer que um especialista, por exemplo,p~ 

de estar sujeito ã dupla ou ã mültipla supervisão: do gerehte 

funcional da ãrea técnica a que pertence e ao(s) gerente(s) 

do(s) projeto(s) a que estiver prestando serviços. 

A supervisão, entretanto, efetuada por um ou ou 

tro gerente, tem enfoques diversos, quais sejam: 

b.l. Enquanto o gerente de projeto enfatiza a supervisão do 

projeto e o desempenho da equipe para atingir os objeti

vos do projeto, considerado como um todo, o gerente fun

cional enfatiza a supervisão funcional, buscando o aprim~ 

ramento técnico na ãrea de especialização. 

b.2. Enquanto o gerente de projéto enfatiza a eficãcia, o re-
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sultado, o gerente funcional enfatiza a eficiência de ca 

da um dos especialistas, a serviço daquela. 

b.3. Enquanto a supervisão do gerente de projetos visa a inte 

gração dos participantes das vãrias ãreas técnicas, a ser 

viço do projeto, o gerente funcional enfatiza a capacida-

de técnica de sua ãrea, de forma a prover os 

projetos com pessoal altamente qualificado. 

diferentes 

b.4. Quanto aos participantes, por sua vez, que se submetem a 

dois ou mais supervisores, cabe a execuçao das tarefas so 

licitadas pelo gerente de projetos, de forma integrada as 

dos demais, no que e supervisionado pelo respectivo gere~ 

te, e segundo as normas estabelecidas pelo seu gerente 

funciondl. 

A supervisão, neste tipo de organização, tem uma 

configuração diferente da estrutuna por projetos, envolvendo 

tanto relações mais horizontalizadas a nível de supervisão do 

projeto, como relações verticais, a nível funcional, recompon

do a estrutura tradicional. 

4.6. CARACTERISTICAS DA TEORIA MODERNA DE ADMINISTRAÇAO 

Apôs a introdução da abordagem sistêmica na admi 

nistração, os teõricos modernos vêm caminhando em direção a 

formulação de estruturas organizacionais cada vez mais flexí 

veis, adaptãveis e ajustãveis a mutações rãpidas, que caracte

rizam o mundo de hoje. Alem da preocupação em obter maior efi 
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ciência no alcance de seus resultados, as organizações se 

tampara a relevância social de seus objetivos. 

Assim, quer a vertente comportamentalista, 

representa a grande influência da psicologia (sobretudo a 

orien 

que 

ps.!.. 

cologia social) na administração, quer a vertente sociolÕgica, 

desenvolvem-se de forma a considerar tanto os aspectos de com 

portamento organizacional, quanto os estruturais, subordinados 

ãs finalidades organizacionais (ainda definidas pelos ocupan

tes de posições de comando). Nesse sentido, buscam-se métodos, 

técnicas, processos mais adequados e, portanto, mais flexí

veis, dinâmicos, ajustãveis ãs alterações demandadas. 

No entender de MOTTA( 139 ),"os desafios constan 

tes de novos objetivos a serem alcançados fazem com que a em 

presa moderna deva orientar-se mais para o futuro, confiando 

menos na sua experiência passada. Torna-se necessãrio saber an 

tecipar e responder eficazmente as crises que se configuram na 

ambiência futura, dimensionando em base contínua, a relevância 

de fatores externos que incidem sobre a organização - daí a ên 

fase na anãlise dos processos decisórios e na formulação de p~ 

liticas organizacionais". 

Ainda segundo o autor, "internamente, o comport~ 

mento organizacional deve refletir uma conjugação de esforços 

em que os objetivos individuais possam ser continuamente recon 

ciliados com os objetivos organizacionais pela criação de um 

ciclo motivacional efetivo". Isto representa que a organiz_! 

ção moderna deve contar com uma estrutura adaptativa, cuja efi 

ciência depende da adequação, da rapidez e da relevância das 

respostas que dã ãs pressões de uma arnbiência em mudança. 
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Essa tendência atual da teoria administrativa tem 

repercussoes sobre a supervisão, que necessita ser adequada a 

serviço dessa nova organização, instrumentando-se de forma a 

contribuir para a efetivação dos resultados que a organização 

se propoe a alcançar. 

Corno foi assinalado no infcio do trabalho, o pr~ 

põsito com a apresentação de escolas da teoria administrativa, 

era o de visualizar com maior objetividade, as relações entre 

as caracter1sticas de tipos organizacionais e as caracter1sti

cas da supervisão, segundo os fundamentos de cada uma delas. 

Antes de mais nada, é necessãrio ressaltar que, 

na prâtica, as diversas estruturas organizacionais descritas, 

decorrentes de concepções teõricas de distintas escolas da ad 

ministração, não se apresentam em sua forma pura, tendendo mui 

to mais para a agregaçao de caracter1sticas de vãrios tipos, 

embora possa perceber-se o predom1nio de um deles. A forma, c~ 

mo foram descritas, deve-se ao propôsito do presente trabalho, 

que foi o de identificar as concepções teóricas que sustentam 

diferentes estruturas organizacionais para melhor apreensão de 

suas caracteristicas e suas influências no contorno da supervi 

sao. 

Feita essa ressalva, ao visualizar a evolução 

da teoria administrativa, constata-se que a maioria das prop~ 

sições apresentadas por 4iferentes escolas são basicamente co~ 

plementares, na medida em que examinam questões de diferentes 

ângulos, em maior ou menor abrangência conceitual, integrando 

variãveis anteriormente consideradas e acrescentando outras, 

formulando novas proposições para solução de problemas que re 
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sistiram a proposições anteriores. 

Analisando tal evolução, MOTTA( 140 ) assinala que 

11 apesar de mudanças constantes e intensas, a vida organizacio

nal mant~m certas continuidades que garantem a validade de teo 

rias criadas desde os primórdios. do movimento da .. administração 

c i e n t í f i c a 11 
• A te o r i a a dm i n i s t r a ti v a e v o 1 ui u , a m p 1 i ou mui to seu 

espaço, mas seu carãter incorporador de novas dimensões ainda 

e maior do que o abandono de descobertas passadas 11
• Mais adian 

te, o autor se refere ã histõria da administração como a histõ 

ria da percepção crescente dos. fatores externos a organização 

que veio a ser caracterizada, claramente, com a incorporação do 

enfoque sistêmico ao estudo administrativo. 

A interpretação de FrLIX( 141 ) reforça o exposto, 

na medida em que a autora ressalta que, na evolução das te o-

rias da administração, não ocorre a substituição de concepçoes 

de cada escola, observando-se, ao contrãrio, a integração das 

concepções das diferentes escolas e a sua aplicação na organi

zação do trabalho e da produção nas empresas. Continuando em 

sua anãlise, apresenta a sua percepçao a respeito da evolução 

nas questões tratadas pelas teorias de administração, que vao 

desde a organização do processo de produção, ate as atividades 

administrativas mais abrangentes, como o planejamento, o pro

cesso de tomada de decisão, a integração dos indivíduos na or 

ganização e desta, no contexto do qual ~ parte integrante. 

A partir dessa id~ia geral, ao examinar estrutu 

ras organizacionais, formuladas por diferentes escolas do pe~ 

sarnento administrativo, alguns pontos chamam atenção, pelo fa 

to de terem interferência sobre a supervisão. Entre eles: 
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1. As estruturas organizacionais apresentadas têm sempre pr~ 

sente a questão da hierarquia, no topo da qual se localiza 

o centro decisório da organização. A variação que se consta 

ta, entre um tipo organizacional e outros, ê em relação a 

existência de mais, ou menos, n1veis hierãrquicos. Em outras 

palavras, as diferenças se localizam na maior ou menor pr~ 

ximidade entre a direção e o n1vel da execução. O estudo com 

parativo entre os diversos tipos organizacionais descritos 

mostra que a evolução se deu no seguinte sentido: de estru 

turas organizacionais tradicionais, piramidais, com excess~ 

va rigidez hierãrquica e inúmeros n1veis hierãrquicos, em 

função do âmbito de controle (cada chefe controla de cinco 

a seis subordinados), as organizações passaram a apresentar, 

cada vez mais, estruturas mais flex1veis, permitindo rela 

çoes menos formais, relativamente mais horizontalizadas,com 

maior proximidade entre a direção e o n1vel da execuçao e 

maior capacidade adaptativa a novas situações. 

2. Outro ponto, decorrente do anterior, refere-se ã centraliz~ 

ção-descentralização das decisões, notando-se que a decisão 

sobre 11 0 que fazer 11 sempre esteve centralizada na alta admi 

nistração, mesmo nas estruturas mais flex1veis. A descentra 

lização da decisão que vem ocorrendo nas estruturas moder

nas refere-se ã ãrea do 11 Como fazer 11
, que, nas organizações 

tradicionais tambêm era centralizada na alta administração. 

r nesta ultima ãrea, que a administração vem-se utilizando 

de têcnicas de participação do pessoal de execução, estando 

em moda os 11 C1rculos de Controle de Qualidade .. (CCQ}, entre 

outras. 
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3. Concepção da organização- partindo de uma concepçao de or 

ganização como entidade aut6noma, independente, dai orient~ 

da quase exclusivamente para os meios administrativos, para 

a eficientização do ritual processualistico burocrãtico,prõ 

pria da organização em moldes tradicionais, hoje, a concep

ção é de uma organização inserida num contexto sõcio-econ6-

mico e politico, um 11 sistema aberto 11 , orientada para as mis 

soes e objetivos finalisticos da mesma, preocupada com a 

eficãcia (gerência por objetivos e técnicas de orçamentação 

e controle por resultados). 

4. Necessidades humanas a serem satisfeitas pela organização -

a evolução da teoria administrativa revela a presença da 

questão, desde os seus primórdios na 11 administração cienti

fica11, a partir dos incentivos econ6micos (materiais), evo 

luindo para incentivos sociais, incentivos mistos e outros 

meios, que se sustentam em concepções de homem e suas neces 

sidades é que interferem em seu rendimento no trabalho. De 

pendendo da visão adotada pela administração, os estilos ad 

ministrativos variam, desde um controle cerrado do trabalha 

dor através de uma supervisão permanente e direta, até che

gar a estilos participativos que se aproximam da co-gestão. 

No que diz respeito ã supervisão, verifica-se que 

seu espaço, suas caracteristicas são determinadas pela forma 

como se organiza o processo de trabalho no interior da empresa. 

Assim, verifica-se que numa empresa com estrutura piramidal 

hierarquizada, com unidade de mando, a supervisão passa a ser 

sinônimo de controle que uma instância superior exerce sobre o 

nível a ela subordinado e, assi~ sucessivamente. O nivel da 
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execuçao, a base da pirâmide,sofre o controle cerrado dos mes 

tres, que se constituem nos agentes de supervisão deste nivel, 

no sentido de garantir a execuçao de acordo com as ordens rece 

bidas de seu superior, assim como de ensinar o trabalho a ser 

executado, segundo os padrões estabelecidos pela direção, enfa 

tizando métodos e técnicas. 

A medida que outras escolas vao se sucedendo, a 

supervisão vai incorporando as caracteristicas que assume a or 

ganização do processo de trabalho em cada tipo organizacional 

formulado. Por outro lado, ao mesmo tempo que a supervisão as 

sume caracteristicas particulares em cada tipo de estrutura or 

ganizacional, seja na forma de exercê-la, seja no agente a 

exercê-la, constata-se uma constância nas teorias apresentadas, 

qual seja, a sua posição na organização, assim como os comp.Q_ 

nentes bãsicos de sua prãtica. 

Assim, verifica-se que a supervisão, quanto -a 

sua posição na organização, seja nas estruturas mais rigidas 

ou mais flexiveis, insere-se sempre no âmbito do controle da 

produção, quer qualitativo, quer quantitativo, quer acompanha~ 

do o processo, quer a partir do resultado obtido. Atuando como 

mecanismo auxiliar de coordenação de esforços da alta adminis-

tração, no sentido de assegurar que o processo de trabalho 

ocorra da forma planejada, segundo regras e normas técnicas,por 

ela (alta administração), previamente estabelecidas, a supervi 

sao constitui-se num serviço especializado que não integra a 

produção, porem a controla; não se situa na alta administração, 

porem e seu representante, na medida em que o seu exercicio é 

no sentido de assegurar a consecução de objetivos estabelecidos 
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por aquela, segundo normas tamb~m por ela padronizadas. 

Diante desse quadro delineado, ao se falar do su 

pervisor, DRUCKER( 142 ) apresenta, com muita propriedade, como 

"algu~m que faz parte da administração", dando a entender 

ela deva ser um administrador, mas que, na verdade não ~. 

se o e, e apenas indiretamente. A razão disso, estâ claro, 

que 

ou 

-e 

que o supervisor da linha de frente, tanto na fâbrica, como no 

escritório, não assume muita responsabilidade pelo que contri

bui, nem pelos resultados. t sua função agir de acordo com os 

objetivos estabelecidos por outrém. Isso torna o cargo de su

per v i s o r a mb i g u o e de di f i c i 1 de f i n i ç ã o ... " 

Como decorrência, outra constante que a supervl 

sao apresenta em diferentes estruturas organizacionais, confor 

me apresentada, ~o componente pedagógico, "educativo", que en 

cerra, no sentido de "ensinar" ao trabalhador a execução do 

trabalho conforme regras e normas t~cnicas definidas pela alta 

administração (atrav~s do serviço especializado de planejamen-

to), com vistas a assegurar a qual idade e a eficiência na exe 

cução do mesmo. 

Resumindo, constata-se que, ao mesmo tempo que a 

supervisão adquire peculiaridades prõpr.ias de cada tipo de es 

trutura organizacional, ela apresenta, como constante, a sua 

inserção no âmbito do controle - portanto, revestindo-se de um 

componente gerencial - e o seu aspecto educativo, caracteriza-

do como "educação em serviço" ou "educação permanente" - po.!:_ 

tanto, destacando-se seu componente pedagógico. 

Apõs a apresentação da evolução da teoria admi-
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nistrativa, a identificação de modelos organizacionais formula 

dos por diferentes escolas e a conformação da supervisão em c~ 

da um deles, cabe, agora, situar a questão na ãrea da Saude. 

Partindo do pressuposto de que as organizações de 

saude incorporaram, num determinado momento, o modelo empres~ 

rial, conforme explicitado na metodologia, resta, daqui para 

frente, tentar visualizar melhor a relação estabelecida entre 

administração de empresa e administração em saude e, a partir 

dai, apreender como se deu a passagem de uma para outra, as p~ 

culiaridades de sua evolução, de forma a caracterizar a organi 

zação de serviços de saude e, no interior deles, a supervisão. 

r nesse sentido que se apresenta o capitulo se 

guinte, em que se procurara, inicialmente, mostrar as relações 

estabelecidas, por teõricos, entre administração de empresa e 

administração sanitãria, para, em seguida, abordar o processo 

de incorporação do modelo empresarial pelas organizações de 

saude, a sua evolução e conseqÜentes decorrências sobre a su 

pervisão em Saude. 
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