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As empresas constituem hoje uma das mais maravilhosas e complicadas invenções do génio criativo do 
homem. As pessoas costumam admirar as maravilhosas e incríveis criações da moderna tecnologia, mas 
geralmente se esquecem de que toda essa tecnologia é inventada, criada, projectada, dimensionada, 
produzida e implementada dentro de empresas. As empresas constituem uma das mais complexas e 
multifacetadas invenções do homem. Elas se manifestam sob diferentes formas e tamanhos 
extremamente variados. Elas se dirigem para objectivos diversos e escolhem ramos de actividades que as 
levam a produzir produtos ou serviços multivariados, operando em mercados diferentes. Basicamente, a 
Administração interpreta os objectivos propostos pela empresa e os transforma em acção empresarial 
através de planeamento, organização, direcção e controle de todos os esforços realizados em todas as 
áreas e em todos os níveis da empresa, a fim de garantir o alcance daqueles objectivos. Assim, a 
Administração se preocupa com a eficácia – quando está voltada para o alcance dos objectivos 
empresariais - e se preocupa com a eficiência - quando está voltada para o pleno proveito dos esforços 
realizados em todas as áreas e em todos os níveis da empresa. O significado e a amplitude da palavra 
administração sofreu um formidável aprofundamento e ampliação nos últimos 80 anos. E o 
administrador – seja ao nível de dirigente de empresa, gerente de departamento ou supervisor de secção 
– passou a se uma figura indispensável em todos os tipos possíveis de organizações humanas.  

Provavelmente, uma das melhores maneiras de se mostrar o aprofundamento e ampliação do significado 
da administração, seria percorrer rapidamente a sua trajectória e traçar em rápidas pinceladas os passos 
gradativos da chamada teoria administrativa.  

OS CINCO MOMENTOS DA TEORIA ADMINISTRATIVA  

De facto, a teoria administrativa é uma teoria em crescente expansão e gradativamente abrangente. 
Começou como uma teoria de sistema fechado, voltada inicialmente para alguns poucos aspectos e 
variáveis situados dentro da empresa e preocupada exclusivamente com os problemas mais concretos e 
imediatos do ponto de vista de sua aplicação e foi paulatinamente expandindo e ampliando o seu 
objectivo de estudo.  

Essa expansão e ampliação não se apresenta de maneira uniforme, mas variando enormemente de acordo 
com as escolas e teorias administrativa, e de acordo com os aspectos e variáveis que cada uma delas 
considerou relevantes na sua época, para fundamentar as suas conclusões ou para solucionar os 
problemas então mais importantes com que se defrontavam. No fundo, a teoria administrativa apresenta 
cinco momentos bastante distintos em sua complicada linha de desenvolvimento.  

O primeiro momento: ênfase nas tarefas  

O primeiro momento nasceu na virada deste século, a partir da preocupação inicial de alguns 
engenheiros americanos em racionalizar e metodizar as tarefas ao nível do operário e melhorar a 
eficiência do processo produtivo. Assim, com a Administração Científica de Taylor, o primeiro momento 
reflecte a ênfase sobre a tarefa. Até então, a escolha do método de trabalho era confiada ao próprio 
operário que se baseava na sua própria experiência pessoal anterior para definir como iria realizar as suas 
tarefas. Taylor procurou tirar do operário o direito de escolher a sua maneira pessoal de executar a tarefa 
- no que foi bem sucedido - para impor-lhe um método planejado e estudado por um profissional 
especializado no planeamento de tarefas. Essa administração das tarefas se assentava na organização 
racional do trabalho do operário que procurava localizar o método (the best way) pelo qual o operário 
poderia se tornar eficiente.  

O segundo momento: ênfase na estrutura  

Rapidamente, se verificou que apenas a eficiência dos operários e das suas máquinas e linhas de 
montagem não resolvia todos os problemas múltiplos e complexos da empresa como uma totalidade; 
tornava-se necessário um estudo mais amplo da estrutura organizacional da empresa em termos globais. 
Assim, a ênfase sobre as tarefas foi deslocada para ênfase na estrutura organizacional, marcando o início 
do segundo momento da teoria administrativa. A ênfase sobre a estrutura organizacional apresenta duas 
linhas bem distintas e conhecidas: de um lado a Teoria Clássica de Fayol e, de outro lado, a Teoria da 
Burocracia de Weber.  
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A primeira linhagem - a Teoria Clássica iniciada por Fayol - surgiu como uma abordagem eminentemente 
normativa e prescritiva: como o administrador deve conduzir-se em todas as situações através do processo 
administrativo e quais os principias gerais da administração que deve seguir para obter a máxima 
eficiência. Dentre os principias gerais avultam os da divisão do trabalho, da especialização, da unidade de 
comando, da amplitude de controle e da departamentalização. Mais recentemente, a Teoria Clássica foi 
vestida com nova roupagem e actualizada com um sentido altamente ecléctico com a Teoria Neoclássica. 
Mas a preocupação com as regras do jogo permaneceu fundamentalmente importante.  

A segunda linhagem da ênfase sobre a estrutura organizacional desenvolveu-se a partir da Teoria da 
Burocracia de Max Weber adaptada à administração das empresas. Segundo Weber, a organização formal 
chamada burocracia apresenta algumas dimensões fundamentais, como formalização (ou seja, a definição 
por escrito de todas as actividades, fazendo com que a organização opere de acordo com um conjunto de leis 
ou regras aplicáveis a todos os casos, sem excepção), divisão do trabalho (ou seja, cada participante tem um 
cargo ou posição definidos com deveres oficiais especificados e delimitados), princípio da hierarquia (ou 
seja, cada funcionário é submetido a uma hierarquia de autoridade, da qual recebe ordens impessoais), 
impessoalidade (ou seja, a burocracia enfatiza os cargos e não as pessoas que os ocupam), selecção do 
pessoal pela competência técnica e não por preferências pessoais, separação entre propriedade e 
administração e, sobretudo, profissionalização do funcionário.  

Dentro de um ponto de vista estritamente técnico, a burocracia atinge o mais alto grau de eficiência no 
alcance dos objectivos empresariais, segundo Weber, pois ela representa o tipo de organização humana onde 
a racionalidade atinge o seu mais elevado grau. A racionalidade aqui, significa a adequação dos meios para 
o alcance de determinados fins ou objectivos. Contudo, certas consequências imprevistas - ou disfunções - 
podem conduzir o modelo burocrático à ineficiência e à imperfeição. Mais recentemente, esses aspectos 
críticos da organização burocrática foram exaustivamente estudados e analisados por muitos sociólogos. E o 
desdobramento natural de suas conclusões conduz à Teoria Estruturalista. preocupada não apenas com a 
análise organizacional, mas também com a análise inter organizacional, abordando a estrutura 
organizacional como uma totalidade e carregando fortemente nos conceitos inspirados na sociologia 
organizacional.  

O terceiro momento: ênfase nas pessoas  

O terceiro momento da teoria administrativa marca a ênfase sobre as pessoas e foi fruto da profunda 
influência das ciências comportamentais sobre a Administração, numa ferrenha tentativa de humanizar e 
democratizar as práticas administrativas da época. É a chamada abordagem humanística, que procura 
enfatizar as pessoas dentro das empresas, deixando em segundo plano as tarefas e a estrutura 
organizacional. A ênfase sobre as pessoas pode ser desdobrada sequencialmente em duas escolas ou 
teorias: a Escola das Relações Humanas, que teve início na década de 30, e a Teoria do Comportamento 
Organizacional que a sucedeu mais recentemente. Esse terceiro momento marca a introdução de novos 
conceitos em administração: o de organização informal, liderança, motivação, comunicação, dinâmica de 
grupo, estilos de administração, conciliação dos objectivos empresariais e objectivos individuais, etc. Marca 
sobretudo, a preocupação de fazer com que as pessoas participem e compartilhem na gestão das empresas.  

O quarto momento: ênfase na tecnologia  

O quarto momento da teoria administrativa é a ênfase na tecnologia e surge a partir da cibernética, da 
automação, da robotização, da computação e de seus profundos efeitos sobre as empresas e sua 
administração. Muito embora a Administração Cientifica de Taylor e seus seguidores tenha se preocupado, 
em sua época com a tecnologia, suas incursões neste campo são estritamente limitadas ao nível da tarefa 
individual de cada operário e são eminentemente concretas e imediatistas. Por incrível que possa parecer uma 
das mais novas arcas de estudo da teoria administrativa é o estudo do papel da tecnologia na determinação 
da estrutura e do comportamento organizacional das empresas. Alguns autores chegam ao exagero de 
salientar que existe um «imperativo tecnológico», ou seja, é a tecnologia quem determina a estrutura e o 
comportamento organizacional de uma empresa. No fundo, para estes autores, a estrutura e os processos 
empresariais nada mais são do que meios que a empresa utiliza para bem operar a sua tecnologia e obter dela 
a máxima eficiência possível. A Teoria da Contingência - que assegura não haver nada de absoluto ou de 
rígido em Administração - incumbiu-se de absorver rapidamente a preocupação com a tecnologia ao lado da 
preocupação com o ambiente para definir uma abordagem mais ampla a respeito da administração e gestão de 
empresas, cujas linhas básicas apresentaremos adiante.  

O quinto momento: ênfase no ambiente  

Com o advento da Teoria de sistemas e sua gradativa incorporação à teoria administrativa, surge a ênfase no 
ambiente e, a partir daí, as empresas passam a ser analisadas como sistemas abertos em contínuo intercâmbio 
com o ambiente que as circunda externamente. Verificou-se que apenas o estudo das variáveis intra-
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organizacionais – as variáveis endógenas - não proporcionava uma compreensão mais ampla e adequada da 
estrutura e comportamento organizacionais. Tornava-se necessário o estudo das variáveis exógenas, situadas 
fora dos limites da empresa e que Influenciam poderosamente os seus aspectos estruturais e comportamentais. 
As relações de interacção entre empresas e seus ambientes passaram a explicar com mais profundidade certos 
aspectos da estrutura organizacional e dos processos operacionais utilizados pelas empresas. Essa ênfase no 
ambiente surgiu com o aparecimento da Teoria da Contingência, segundo a qual não existe uma única 
«melhor maneira» (the best way) de organizar as empresas. Pelo contrário, as características estruturais das 
empresas dependem das características ambientais que as circundam. Em outros termos, as características 
estruturais são condicionadas fortemente pelas características ambientais. Alguns autores chegam a falar 
em «imperativo ambiental» para explicar tal determinismo: as «variáveis ambientais» são variáveis 
independentes e os aspectos da estrutura organizacional são variáveis dependentes. Na medida em que uma 
empresa se situa em um ambiente instável e mutável, ela precisa adaptar-se adequadamente para poder 
sobreviver.  

PERSPECTIVAS FUTURAS DA ADMINISTRAÇÃO  

Esses cinco momentos da teoria administrativa não são consecutivos, lineares e sequenciais. Ao 
Contrário, eles se super põem, alcançam períodos de grande ressonância, ou de quase abandono, 
retornam com novos ingredientes. Todavia, em tempo algum, a ênfase nas tarefas, na estrutura 
organizacional e nas pessoas foi abandonada. As ideias de Taylor, Favol, Weber e Elton Mayo 
permanecem até hoje, com roupagens que variam com a moda.  

Mas porque essas mudanças constantes na teoria administrativa? A resposta está no facto de que a teoria 
administrativa nada mais é do que o suposto repositório das soluções aos principais problemas que 
rondam as empresas a cada momento. Realmente, os problemas não mudam. Surgem novos problemas e 
os antigos permanecem sob relativo grau de controle. E a teoria administrativa vai tacteando os novos 
problemas, riscando seus contornos e propondo soluções que somente o tempo é capaz de comprovar a 
sua adequação. Nas próximas décadas, a tarefa administrativa será incerta e desafiadora, pois deverá ser 
atingida por um sem-número de variáveis e de mudanças e transformações carregadas de ambiguidades e 
de incertezas. O administrador se defrontará com problemas multifacetados e cada vez mais diferentes e 
mais complexos do que os anteriores, e sua atenção será disputada por eventos e por grupos situados 
dentro e fora da empresa que lhe proporcionarão informações contraditórias que complicarão o seu 
diagnostico perceptivo e sua visão dos problemas a resolver ou das situações a enfrentar: são as 
exigências da sociedade, dos clientes, dos fornecedores, das agências regulamentadoras, são os desafios 
dos Concorrentes, as expectativas da alta administração, dos subordinados, dos accionistas, etc. Porém, 
todas essas exigências, desafios e expectativas sofrem profundas mudanças que ultrapassam a 
capacidade que o administrador tem para poder acompanhá-las de perto e compreendê-las 
adequadamente. Essas mudanças tendem a aumentar, face à inclusão de outras novas variáveis, à medida 
que o processo se desenvolve criando uma turbulência que perturba e complica a tarefa administrativa de 
planejar, organizar, dirigir e controlar uma empresa de modo eficiente e eficaz. Existem alguns factores 
de desafio e de turbulência que estarão presentes nas próximas décadas, a saber:  

1. As empresas tendem a se ampliar, na medida em que são bem sucedidas. O crescimento 
empresarial é, sem dúvida, uma consequência do seu sucesso, seja por que os mercados estão se 
expandindo, seja para se beneficiar da economia de escala proporcionada pelo aumento de 
produção, seja para concorrer com êxito com as demais empresas concorrentes., À medida que o 
tamanho da empresa aumenta, aumentam em proporção muito maior as complicações de sua 
administração. E é preciso manter o tamanho da empresa em proporções administráveis.  

2. Existe uma tendência para a continuidade de taxas elevadas de inflação. Os custos de energia, de 
matérias-primas, de mão-de-obra estão se elevando sensivelmente. A inflação exigirá maior 
eficiência da administração das empresas para obter melhores resultados com os recursos 
disponíveis e imporá fatalmente novas pressões e ameaças sobre as empresas, para que mantenham 
seus lucros e sua própria sobrevivência.  

3. A concorrência se torna cada vez mais aguda, à medida que aumentam os mercados e os negócios, 
fazendo crescer os riscos na actividade empresarial. Mais do que nunca, o produto, ou serviço que 
demonstra ser superior - mais avançado, mais seguro, mais desejável - será o mais procurado. O 
resultado será um novo sentido de urgência para desenvolver tais produtos e serviços e, para isso, 
maiores investimentos em pesquisa e "desenvolvimento, aperfeiçoamento das teci1ologias e 
maiores esforços de vendas por parte das empresas. Isto provocará a dissolução de velhos 
departamentos e a criação de novos departamentos com diferentes tarefas e objectivos.  

4. Existe uma tendência para uma crescente sofisticação da tecnologia. Graças ao progresso das 
comunicações, do computador e do transporte a jacto, as empresas estão internacionalizando suas 
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actividades e operações. Não é difícil prever uma série de profundas mudanças na estrutura e 
comportamento das empresas em consequência desses desenvolvimentos. A tecnologia 
proporcionará cada vez mais uma eficiência maior, uma precisão mais avançada e a liberação da 
actividade humana para tarefas mais complicadas e que exijam planeamento.  

5. Haverá maior internacionalização do mundo dos negócios, levando a um esforço para a exportação 
ou para a criação de subsidiárias para fincar o pé em outros territórios estrangeiros.  

6. A maior visibilidade das empresas. Enquanto crescem, as empresas tornam-se mais competitivas, 
mais sofisticadas tecnologicamente, internacionalizam-se mais, e com isto, sua influência 
ambiental necessariamente aumenta. Isto faz com que as empresas chamem mais a atenção do 
ambiente e da opinião pública e passem a ser mais visíveis e percebidas pelo público. A 
visibilidade da empresa - a sua capacidade de chamar a atenção pode ocorrer de muitas maneiras 
positivas ou negativas, trazendo forte impacto sobre sua estrutura e comportamento.  

No fundo, Galbraith tem razão: estamos na era da incerteza, cheia de mudanças e transformações, de 
turbulências e de instabilidade. E o mundo nunca mais será o mesmo de antes, E resta saber como tudo 
isto será absorvido pelas empresas e pela sua administração.  

AS EMPRESAS E SUA COMPLEXIDADE  

Na moderna sociedade em que vivemos, quase todo o processo produtivo é realizado dentro do que 
chamamos de organizações. Assim, a nossa sociedade moderna e industrializada se caracteriza por ser 
uma sociedade composta de organizações. O homem moderno passa a maior parte do seu tempo dentro 
de organizações, das quais depende para nascer, viver, aprender, trabalhar, ganhar seu salário, curar suas 
doenças, divertir-se, obter todos os produtos e serviços de que necessita, etc. Uma das razões que 
explicam a enorme variedade e densidade de organizações no mundo actual é o facto de que a 
organização é o mais eficiente meio de satisfazer um grande número de necessidades humanas. Pelas 
suas limitações físicas, biológicas, o ser humano busca, através da cooperação com seus semelhantes, a 
conjugação de esforços para atingir objectivos que sozinho não teria condições de atingir, ou, se tivesse 
condições de atingi-los individualmente com suas próprias forças e recursos, talvez levasse muito mais 
tempo e consumisse muitos mais esforços. As organizações são unidades intencionalmente construídas e 
reconstruídas, a fim de atingir objectivos específicos. As empresas nada mais são do que classes de 
organizações. Elas são organizações lucrativas. Ou seja, são organizações com objectivos de lucro. Elas 
constituem a coordenação de diferentes actividades de pessoas com a finalidade de efectuar transacções 
planejadas com o ambiente. Com a sua proliferação as empresas alcançaram elevado grau de 
heterogeneidade e diversidade dificultando enormemente o seu estudo. Surgiram algumas tentativas de 
classificação de tipos de empresas. Inúmeras tipologias foram criadas para facilitar seu estudo e 
comparação, a saber:  

1.Classificação quanto ao tamanho. É muito comum a classificação das empresas de acordo com o seu 
tamanho, levando-se em conta certos critérios como o número de empregados, o volume de actividades 
(operações ou facturação), o património envolvido (capital ou activo fixo), etc. Dentro destes critérios, 
as empresas podem variar dentro de um contínuo de tamanhos, pequenas, médias ou grandes. Há, 
todavia, as mini-empresas e as micro-empresas. Mas qual será efectivamente o limite entre uma e outra 
destas classificações? 

2.Classificação quanto à actividade. Conforme o tipo de actividade desenvolvida pelas empresas, elas 
podem ser classificadas como produtoras de bens (empresas industriais ou artesanais) ou prestadoras de 
serviços (actividades especializadas). Porém, muitas empresas industriais estão gré1dativamente 
ingressando na área de serviços para poderem vender seus produtos. Uma outra forma de se visualizar 
esta classificação é a de configurar três tipos de empresas: as primárias (ou extractivas), as secundárias 
(ou de transformação) e as terciárias (ou de prestação de serviços). Contudo, existem empresas que 
simultaneamente desenvolvem actividades primárias, secundárias e terciárias.  

3. Classificação quanto à forma de propriedade. Uma terceira forma de classificar as empresas separa-as 
em empresas públicas (ou governamentais) e privadas (ou de iniciativa particular), pois a maneira de 
administrar é diferente porque são diferentes os objectivos, a obtenção e alocação dos recursos e os 
resultados esperados. Contudo, existem empresas para-estatais, que não são públicas e nem privadas, 
mas que exemplificam a intervenção estatal na economia. Por outro lado, também existem empresas 
multinacionais, nas quais as subsidiárias funcionam de acordo com as decisões e modelos impostos 
pelas matrizes. Além do mais, empresas compartilhadas (joint-ventures) cuja propriedade é dividida 
em proporções diferentes entre várias outras empresas, fazem com que este critério de classificação 
sofra críticas.  
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4.Classificação quanto à concentração/ dispersão de actividades. Refere-se ao grau de concentração ou 
de dispersão das actividades empresariais ou de seus recursos. As empresas concentradas se 
caracterizam pela existência de recursos processados dentro de uma única área ou unidade física: as 
pessoas, máquinas e equipamentos, os edifícios, etc., se encontram em um só local geográfico. As 
empresas dispersas se caracterizam pela existência de recursos esparsos e distribuídos em locais 
estratégicos diferentes, geralmente distanciados entre si, provocando problemas de coordenação e de 
integração. O problema básico da concentração X dispersão das empresas reside na alocação e 
administração dos recursos necessários para as operações e actividades e consequente alcance dos 
objectivos empresariais.  

Todavia, todas estas formas de classificação de empresas resvalam pelo reducionismo: tentam comparar 
as empresas através de apenas uma única variável - seja o tamanho, ou o tipo de actividade básica ou o 
facto de serem públicas ou privadas ou ainda concentradas ou dispersas - o que nem sempre identifica 
completamente as características organizacionais eminentemente complexas e multivariadas e que nem 
sempre reflecte com precisão as diferenças entre as várias empresas para efeito de comparação. A 
conclusão é óbvia: pela sua complexidade, heterogeneidade e diversidade, as empresas ainda carecem de 
tipologias adequadas à sua classificação. Ou em outros termos: as classificações de empresas devem 
levar em conta as limitações do reducionismo que acabamos de aventar.  

OS RECURSOS DAS EMPRESAS  

Outro aspecto complicador é o facto de que a empresa constitui um ponto de convergência de inúmeros 
factores de produção, isto é, de recursos produtivos. Tradicionalmente, os factores de produção têm sido 
apontados genericamente em todo processo produtivo como sendo: natureza, capital e trabalho. 
Obviamente, esta colocação também peca pelo exagerado simplismo e pela superficialidade, pois o 
processo produtivo é muito mais complexo e envolve um número muito grande de variáveis 
intervenientes. Além do mais, esta colocação focaliza o processo produtivo do ponto de vista de um mero 
sistema fechado, quando, na realidade, o mesmo apresenta marcantes características de sistema aberto, 
face ao intenso intercâmbio com o ambiente.  

Basicamente, as empresas são constituídas de uma infinidade de recursos como pessoas, edifícios, 
máquinas, equipamentos, matérias-primas, etc. Elas precisam de dinheiro, de fornecedores, de clientes, 
para realizar suas actividades e sobreviver. Em outros termos, as empresas necessitam de recursos obtidos 
no ambiente externo e aplicados, processados e transformados em produtos ou serviços que são 
distribuídos e colocados novamente no ambiente externo. No fundo, há um processo contínuo de 
importação – conversão – exportação assentado sobre recursos empresariais. Alguns recursos ingressam 
no sistema com transformadores ou processadores (como é o caso das máquinas, equipamentos e 
ferramentas que operam a produção), outros ingressam para ajudar a importação de outros recursos (caso 
das actividades de compras, de recrutamento de pessoal, de contactos bancários para obter dinheiro e 
financiamentos. etc.), outros ingressam para ajudar a exportação de outros recursos (caso das actividades 
de vendas, de colocação de acções no mercado de capitais. etc.), enquanto outros ingressam para serem 
processados e transformados em produtos ou em serviços (caso das matérias-primas, componentes e 
materiais. ou ainda de dados ou informações que são transformados em serviços pela imprensa ou pelos 
órgãos de processamento de dados). Esses recursos variam enormemente de empresa para empresa, em 
todos os sentidos: na sua natureza, na sua quantidade, na sua qualidade, etc. Os recursos são os meios que 
as empresas possuem ou adquirem para realizar suas tarefas e atingir seus objectivos: são bens ou 
serviços consumidos na realização das actividades empresariais. Podem ser imaginados como os insumos 
necessários para produzir o produto final ou o serviço prestado pela empresa. Os recursos podem ser 
próprios ou alheios, isto é, podem ser de propriedades da empresa que os adquire e os incorpora para 
utilizá-los em suas actividades ou podem ser obtidos sob empréstimo, aluguer ou locação (leasing). Face à 
sua diversidade, os americanos preferem classificar os recursos empresariais em cinco tipos: materials 
and machinery, money, man, marketing e management. Preferimos chamá-los respectivamente: recursos 
físicos ou materiais, recursos financeiros, recursos humanos, recursos mercadológicos e recursos 
administrativos. Normalmente, cada conjunto de recursos similares é administrado dentro de um esquema 
de divisão de trabalho e de especialização de actividades. A cada área de recursos corresponde uma 
especialidade da administração: Administração da Produção, Administração Financeira, Administração de 
Recursos Humanos, Administração Mercadológica e Administração Geral, respectivamente. Na medida em 
que os recursos disponíveis são correctamente utilizados e aplicados, obtém-se eficiência e, na medida em 
que se atingem os objectivos da empresa, obtém-se a eficácia. A eficiência e a eficácia '3ão algumas das 
principais medidas para se avaliar uma boa administração, já que quase sempre os recursos são limitados 
ou escassos.  

OS NÍVEIS DAS EMPRESAS  

Como as empresas são muito heterogéneas e diversificadas, assim como o são os seus recursos 
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utilizados, procuraremos lançar mão de alguns artifícios para facilitar nossa exposição. As empresas 
constituem sistemas complexos destinados a atingir objectivos igualmente diferenciados e complexos. 
Para tanto, ocorre a divisão do trabalho e a especialização de actividades dos órgãos e dos participantes. 
Independentemente na sua natureza ou tamanho, as empresas podem ser analisadas sob o prisma de três 
diferentes níveis de actuação empresarial: o nível institucional, o nível intermediário e o nível operacional. 
Se imaginássemos a empresa como um conjunto de três círculos concêntricos de tamanhos diferentes, o 
nível institucional seria o círculo mais periférico, o nível intermediário o do meio e o nível operacional o 
círculo interno.  

O nível institucional, também chamado nível estratégico, corresponde ao nível mais elevado da empresa, 
composto dos directores, proprietários ou accionistas e altos executivos. Nele estão o presidente, os 
directores e todos os gerentes responsáveis pelos assuntos globais da empresa e que definem os 
objectivos empresariais e as estratégias gerais necessárias para atingi-los adequadamente. É o nível que 
faceia o ambiente externo extremamente vasto e mutável que circula e envolve a empresa. Além de estar 
voltado para os objectivos do negócio e para os interesses do grupo dominante, o nível institucional é 
predominantemente extroversivo, isto é, voltado para a realidade ambiental que externamente envolve a 
empresa. Em outros termos, é composto pelas camadas da empresa expostas ao ambiente e que estão 
situadas na periferia organizacional e na interface com a realidade externa que a empresa precisa atender. 
É o nível que mantém contacto e interacção com as forças e pressões ambientais. Lida com a incerteza, 
exactamente pelo facto de não ter poder ou controle algum sobre os eventos ambientais presentes e muito 
menos capacidade de prever com razoável precisão os eventos ambientais futuros. É o nível da empresa 
que actua como sistema aberto em contínua interacção com o ambiente externo.  

 

O nível intermediário, 
também chamado nível 
mediador, nível táctico ou 
ainda nível gerencial está 
colocado entre o nível 
institucional e o nível 
operacional. Cuida da 
articulação interna 
entre os dois níveis 
que respectivamente 
estão colocados no 
topo e na base da 
organização 
empresarial. Trata-se 
da linha do meio de 
campo. Cuida da 
escolha e captação 
dos recursos 
necessários, bem 
como da distribuição 
e colocação do que 
foi produzido pela 
empresa nos diversos 
segmentos do 
mercado. É o nível que 
lida com os 
problemas de adequação das decisões tomadas no nível institucional com as operações e tarefas realizadas 
no nível operacional. O nível intermediário é geralmente composto da média administração da empresa, 
isto é, as pessoas ou órgãos que transformam as estratégias elaboradas para atingir os objectivos 
empresariais em programas de acção. É também chamado nível mediador pois se defronta com dois 
componentes completamente diferentes entre si: um componente extremamente sujeito à incerteza e ao 
risco, faceando um ambiente externo mutável e complexo, que é o nível institucional, e outro componente 
extremamente voltado à lógica e à certeza e ocupado com a programação rotineira e execução de tarefas 
muito bem definidas e delimitadas do dia-a-dia, que é o nível operacional. É o nível intermediário quem 
amortece e limita os impactos e solavancos da incerteza trazido do ambiente externo pelo nível 
institucional, absorvendo-os e digerindo-os para trazer ao nível operacional os programas, rotinas e 
procedimentos de trabalho rigidamente estabelecidos que este deverá seguir para executar as tarefas 
básicas da empresa com eficiência, permitindo-lhe atender às demandas do ambiente e alcançar os seus 
objectivos. Assim, o nível intermediário deve ser flexível, elástico, capaz de amortecer e conter os 
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impactos e pressões externas para não prejudicar as operações internas que são realizadas no nível 
operacional, bem como deve ser capaz de dilatar ou reduzir certas demandas e exigências externas para 
compatibilizá-las com as possibilidades internas do nível operacional. Em outros termos, como o nível 
operacional geralmente é dotado de pouca flexibilidade, cabe ao nível intermediário servir de bolsão 
mediador que possa encompassar os ritmos mais rápidos ou mais lentos das forças ambientais com as 
possibilidades rotineiras e quotidianas de acção do nível operacional. Cabe ao nível intermediário 
administrar o nível operacional e cuidar das decisões departamentais.  

O nível operacional, também chamado nível técnico ou núcleo técnico, é o nível localizado nas áreas 
inferiores da empresa, e, portanto, na parte mais íntima da empresa. Está relacionado com os problemas 
ligados à execução quotidiana e eficiente das tarefas e operações da empresa e orientado quase que 
exclusivamente para as exigências impostas pela natureza da tarefa a ser executada e com os materiais a 
serem processados. É o nível onde as tarefas são executadas e operações são realizadas: envolve o trabalho 
básico relacionado directamente com a produção dos produtos ou serviços da empresa. É nele que estão as 
máquinas e equipamentos, as instalações físicas, as linhas de montagem, os escritórios e os balcões de 
atendimento, etc., cujo funcionamento deve atender a determinadas rotinas e procedimentos programados 
dentro de uma regularidade e continuidade que assegurem a utilização plena dos recursos disponíveis e a 
máxima eficiência das operações. Para tanto, o nível operacional exige certeza e previsibilidade na sua 
actuação.  

Na realidade, não há uma separação nítida e permanente entre os três níveis da empresa, podendo haver 
até superposição entre eles.  

A RACIONALIDADE EMPRESARIAL  

Para melhor compreensão do funcionamento desses três diferentes níveis da empresa, convém lembrar o 
conceito de racionalidade. Racionalidade implica adequação dos meios utilizados aos fins que se deseja 
alcançar. A racionalidade é o imperativo de todas as actividades administrativas de uma empresa e é o 
que leva a uma infinidade de comportamentos diferentes para alcançar os seus objectivos. As empresas 
que alcançam seus fins eficientemente são funcionalmente racionais. Em cada empresa existe uma 
racionalidade empresarial: toda empresa se comporta de acordo com uma racionalidade que lhe é 
própria. A racionalidade está ligada aos meios, métodos e processos que a empresa acredita serem 
capazes de proporcionar o alcance de determinados fins ou resultados. A racionalidade se fundamenta em 
uma presunção sobre as relações de causa-e-efeito: determinadas acções conduzem a certas 
consequências. Assim, uma acção ou um procedimento é racional, se é consistente ou congruente com o 
alcance de objectivos que se pretende atingir ou se ajusta a presunções, axiomas ou premissas 
previamente aceites e estabelecidas pela empresa. Existe racionalidade, porque o comportamento da 
empresa é planeado e dirigido para certos objectivos que ela pretende alcançar. Para que haja 
racionalidade, os meios, procedimentos, métodos e processos, etc., devem ser coerentes com o alcance 
dos objectivos desejados. As teorias administrativas de Taylor, Fayol, e Weber baseadas em conceitos de 
empresa como sistema fechado, se restringiam a determinadas variáveis conhecidas, cujo comportamento 
era previsível e situado dentro de relações de causa-e-efeito previamente determinadas. Essas teorias 
também se restringiam quase tão-somente ao nível operacional das empresas. E, acima de tudo, 
apregoavam uma racionalidade total, própria de fenómenos típicos do sistema fechado. Na realidade, os 
fenómenos típicos do sistema fechado ocorrem nos processos mais íntimos e interiores da empresa, 
localizados no nível operacional e mais protegidos da acção ambiental que impõe a mudança e a 
incerteza. No nível operacional predomina uma racionalidade total, a que denominamos racionalidade 
técnica, que utiliza a lógica de um sistema fechado e que se fecha à medida que elimina ou limita a 
incerteza ambiental e reduz as operações ou tarefas a programas e procedimentos estritamente previstos e 
rígidos, rotinizados e programados, para assegurar a maximização da eficiência. Baseia-se na certeza e na 
previsibilidade. Todavia, o nível institucional se defronta com o ambiente externo, operando como um 
sistema aberto, com grande absorção das incertezas produzidas pela interacção com as múltiplas e 
complexas forças ambientais. Esse ambiente complexo e evanescente não revela inteiramente as 
alternativas disponíveis e nem o desdobramento das consequências dessas alternativas. Para lidar com 
tamanha complexidade e indefinição, o nível institucional tem uma capacidade limitada para reunir e 
processar informações esparsas e incompletas ou para prever as consequências das alternativas numa 
situação de imprevisibilidade, onde nem todas as múltiplas variáveis são conhecidas e o seu 
comportamento dificilmente revela as possíveis relações de causa-e-efeito. O nível institucional precisa 
então, criar processos para procurar, aprender e, principalmente, decidir. Se a complexidade fosse 
abordada e enfrentada em toda a sua enorme complexidade, ela superaria a capacidade de compreensão 
da empresa. Esta precisa limitar suas definições de situações, isto é, precisa tomar decisões dentro de uma 
racionalidade limitada. Esta exigência requer a substituição do critério de máxima eficiência - típico da 
lógica de sistema fechado - pelo critério da eficiência satisfatória ou relativa - típico da lógica de sistema 
aberto: a tomada de decisões deve relacionar-se antes com a satisfação do que com a maximização de 
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resultados. Para toma r uma decisão. a empresa não pode colectar a totalidade de dados a respeito de um 
problema, mas apenas os dados que ela tem capacidade e condições de colectar, obter e processar. O 
ambiente externo não é captado e interpretado em sua Imensa e complexa totalidade, mas é percebido 
apenas naqueles aspectos mais relevantes que a empresa consegue descodificar e interpretar na base da 
sua racionalidade. Daí, a racionalidade empresarial que predomina no nível institucional. Assim, as 
empresas funcionam como sistemas abertos e; consequentemente indecisas e confrontadas pela incerteza 
e imprevisibilidade, mas ao mesmo tempo, como sistemas fechados e sujeitas a critérios de racionalidade 
e, consequentemente necessitadas de previsibilidade, certeza e resolução. Para um melhor entendimento 
do funcionamento do nível institucional, deve-se melhor conceituar o ambiente, enquanto que o nível 
operacional requer uma melhor conceituação de tecnologia. Começaremos por falar em ambiente e, 
posteriormente de tecnologia, a fim de amarrarmos estes dois conceitos em um outro mais abrangente que 
é o de gestão de empresas.  

O AMBIENTE EMPRESARIAL  

As empresas não existem no vácuo e seu funcionamento nada tem de absoluto. Elas vivem dentro de um 
complexo contexto caracterizado por mudanças e por uma multiplicidade de forças diferentes. Para se 
conhecer adequadamente uma empresa, deve-se compreender também o contexto no qual ela está 
Inserida. O ambiente representa todo o universo que envolve externamente uma empresa tomada como 
ponto de referência; é tudo aquilo que está situado fora da empresa. O ambiente é a própria sociedade 
maior, Constituída de outras empresas, organizações, grupos sociais, etc. Assim, as empresas não são 
totalmente auto-suficientes, nem isoladas, mas funcionam dentro de um contexto, do qual dependem 
para sobreviver e crescer. É do ambiente que as empresas obtém os recursos e informações necessários 
para sua subsistência e funcionamento, e é no ambiente que colocam os resultados de suas operações. 
Na medida em que o ambiente sofre mudanças, todo o quadro habitual das operações das empresas é 
tremendamente influenciado por essas mudanças, pois as condições ambientais externas às empresas 
contribuem fortemente para tudo aquilo que sucede dentro delas, a ponto de alguns autores salientarem 
que as empresas constituem organizações inventadas pelo homem para se adaptarem a circunstâncias 
ambientais a fim de alcançarem seus objectivos. Se essa adaptação é conseguida e os objectivos são 
alcançados, então a empresa será considerada eficaz e terá condições de sobrevivência e de crescimento, 
na medida em que o resultado proveniente de seus produtos e serviços sejam maior do que o volume 
despendido na obtenção e aplicação dos recursos.  

Como o ambiente é vasto e complexo, as empresas não podem absorvê-lo, conhecê-lo e compreendê-lo 
em sua imensa totalidade, o que seria inimaginável. O ambiente é um contexto externo que apresenta 
uma enorme variedade de condições extremamente variáveis e complexas, difíceis de serem abordadas 
no seu conjunto e analisadas com objectividade. Assim, as empresas precisam tactear, explorar e 
discernir o ambiente onde estão colocadas para reduzir a incerteza a seu respeito. Em outros termos, a 
empresa precisa mapear seu espaço ambiental. Para lidar com a complexidade ambiental, as empresas 
passam a seleccionar aspectos relevantes do seu ambiente e a visualizar o seu mundo exterior apenas 
naqueles aspectos escolhidos e seleccionados daquele enorme conjunto. É a chamada «selecção 
ambiental»: apenas uma pequena porção de todas as inúmeras variáveis ambientais possíveis participam 
realmente do conhecimento e da experiência da empresa. Assim, os dirigentes que actuam no nível 
institucional visualizam o ambiente da empresa através de aspectos tomados como relevantes para a Sua 
empresa. Por outro lado, esses dirigentes passam a perceber subjectivamente seus ambientes de acordo 
com suas expectativas, suas experiências, seus problemas, suas aflições, suas convicções e suas 
motivações. A maneira pela qual uma empresa percebe e interpreta os eventos ambientais pode ser 
completamente diferente da percepção e interpretação que outra empresa tem a respeito do mesmo 
ambiente. Em outros termos, um mesmo ambiente pode ser percebido e interpretado diferentemente por 
duas ou mais empresas. É a chamada «percepção ambiental», que é uma construção, um conjunto de 
informações selecciona das e estruturadas em função da experiência anterior, das necessidades e das 
intenções da empresa. O que complica ainda mais as coisas é o facto de que as empresas são partes 
integrantes dos ambientes de outras empresas e demais organismos da sociedade.  

Para facilitar, pelo menos didacticamente, a análise ambiental, faremos doravante uma diferenciação 
entre ambiente geral e ambiente de tarefa.  

Ambiente geral:  

O ambiente geral é também chamado macroambiente e é constituído de um conjunto amplo e complexo 
de condições e factores externos que envolve e influencia difusamente todas as empresas. Não é uma 
entidade concreta com a qual a empresa possa interagir directamente, mas um conjunto difuso de 
condições genéricas e externas às empresas e que contribui de um modo geral para tudo aquilo que 
Ocorre dentro de cada empresa. O ambiente geral é constituído de factores económicos, políticos, 
tecnológicos, sociais, culturais, demográficos, ecológicos que predominam em um determinado país ou 
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continente.  

Ambiente de tarefa:  

O ambiente de tarefa é o meio ambiente específico de cada empresa e corresponde ao segmento do 
ambiente mais imediato e próximo de cada empresa. Se tomarmos a empresa como um sistema aberto, é 
do ambiente de tarefa que a empresa extrai suas entradas e é nele que a empresa coloca suas saldas ou 
resultados. O ambiente de tarefa é composto de quatro sectores principais:  

1. Os consumidores ou usuários dos produtos ou serviços da empresa. Geralmente, este sector é 
chamado mercado de clientes ou de consumidores e se encarrega de absorver as saídas ou resultados 
da actividade empresarial.  

2. Os fornecedores de recursos para a empresa, isto é, os fornecedores de capital e dinheiro (que é o 
mercado de capitais tratado pela área financeira). de materiais e matérias-primas (que é o mercado de 
fornecedores tratado pela área de suprimentos e compras), de mão-de-obra (que é o mercado de 
recursos humanos tratado pela área de pessoal), de serviços (composto pelas empresas prestadoras de 
serviços. como propaganda, processamento de dados. etc.), de equipamento, de espaço de trabalho, 
etc. Este sector é constituído do mercado ou mercados que suprem a empresa das entradas e insumos 
necessários às suas operações.  

3. Os concorrentes, tanto para as entradas (disputam fornecedores de recursos materiais. financeiros. 
humanos. etc.), como para as saídas (disputando clientes ou usuários). É constituído de empresas 
que concorrem entre si para a obtenção dos recursos necessários e para a conquista dos mercados 
para a colocação dos seus produtos ou serviços.  

4.Os grupos regulamentadores, incluindo o governo, sindicatos, associações entre empresas, 
associações de classe, organismos de controle e de fiscalização, etc. Este sector é constituído das 
instituições que, de alguma maneira, impõem controles, limitações ou restrições às actividades da 
empresa, seja especificando maneiras pelas quais ela deverá se conduzir, seja cerceando algumas de 
suas decisões, seja fiscalizando ou controlando suas actividades, etc.  

É no ambiente de tarefa que a empresa define o seu domínio, ou seja, a sua área de influência ambiental. 
É no ambiente de tarefa que a empresa identifica os pontos em que ela depende de entradas do ambiente 
e os pontos de saída para o ambiente. Para mudar seu domínio, a empresa precisa mudar um ou mais 
dos sectores acima: clientes, fornecedores, concorrentes ou grupos reguladores. Para tanto, ela precisa 
alterar seu produto ou serviço. O domínio de uma empresa é definido pelas suas relações de poder ou de 
dependência em relação aos quatro sectores do seu ambiente de tarefa. A empresa tem poder quando as 
suas decisões influenciam as decisões de seus clientes, fornecedores, concorrentes ou grupos 
reguladores, total ou parcialmente. A empresa tem dependência quando as suas decisões estão 
subordinadas a decisões tomadas pelos seus clientes; ou fornecedores, ou concorrentes ou grupos 
reguladores. Toda estratégia empresarial procura maximizar as relações de poder e minimizar as 
relações de dependência, no sentido de garantir o seu domínio, e, portanto, a sua sobrevivência ou 
crescimento.  

Dependendo do produto ou serviço que produza ou preste, a empresa pode ter um ambiente de tarefa 
homogéneo: clientes semelhantes, fornecedores semelhantes, concorrentes semelhantes e agências 
reguladores como tal. A homogeneidade do ambiente de tarefa depende, portanto, do tipo de produto ou 
serviço da empresa. Quando o ambiente é homogéneo e simples, a estrutura organizacional da empresa 
tende também a ser simples e homogénea dotada de um departamento para cada área específica do 
ambiente. Porém, quando face à diversidade de produtos ou serviços, o ambiente de tarefa da empresa é 
heterogéneo e complexo, a sua estrutura organizacional tende a ser altamente diferenciada e 
descentralizada, com departamentos específicos para lidarem com as áreas específicas do ambiente de 
tarefa. Assim, o continuum homogeneidade - heterogeneidade do ambiente de tarefa é importante na 
definição dos aspectos de centralização - descentralização e de simplicidade - diferenciação na estrutura 
organizacional das empresas.  

Por outro lado, o ambiente de tarefa apresenta uma dinâmica que pode variar da estabilidade à 
instabilidade. O ambiente estável se caracteriza por um comportamento estático, rotineiro e previsível 
dos clientes, fornecedores, concorrentes ou grupos reguladores. O ambiente instável já se caracteriza por 
um comportamento mutável, reactivo e imprevisível dos clientes, fornecedores, concorrentes ou grupos 
reguladores, impondo contingências que as empresas não tem condições de antecipar ou prever, 
chegando em alguns casos às raias da turbulência e complexidade. Quanto mais estável o ambiente de 
tarefa, mais rotineiras e padronizadas as actividades da empresa, que tende a utilizar os princípios 
clássicos de administração ou o modelo burocrático de organização. Como a estabilidade ambiental 
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permite alguma previsibilidade e certeza à empresa, esta pode dar-se ao luxo de internalizar sua atenção 
para a produção no sentido de aumentar ao máximo a sua eficiência. Porém, quanto mais instável o 
ambiente de tarefa, as respostas empresariais precisam adaptar-se rapidamente às novas demandas e 
exigências ambientais através da constante mudança organizacional. A empresa torna-se extrovertida na 
medida em que tem de constantemente mapear as flutuações e alterações ocorridas no ambiente de 
tarefa e providenciar rapidamente os ajustamentos internos para proporcionar respostas eficazes. Assim, 
os princípios clássicos de administração e o modelo burocrático de organização não são adequados, pois 
carecem da flexibilidade e da inovação necessárias. Quanto mais dinâmico o ambiente de tarefa, 
maiores as contingências e incertezas impostas à empresa. Assim, o ambiente apresenta coacções, 
contingências, restrições, problemas, desafios, pressões e, sobretudo, oportunidades às empresas. E toda 
essa gama variada de influências ambientais penetra nas empresas através do nível institucional.  

TECNOLOGIA  

Enquanto o ambiente de tarefa constitui a principal fonte externa de coacções e contingências, a 
tecnologia constitui a principal fonte interna. Todas as empresas utilizam alguma forma de tecnologia 
para executar suas operações e realizar sua tarefa. A tecnologia adoptada pode ser rudimentar (como a 
faxina e limpeza através da vassoura ou do escovão) ou sofisticada (como o processamento de dados 
através do computador). Porém, uma coisa é certa: todas as empresas dependem de um tipo de 
tecnologia ou de um conjunto de tecnologias para poderem funcionar e alcançar seus objectivos. A 
tecnologia é uma variável, ao mesmo tempo, ambiental e empresarial: externa e interna. A tecnologia é 
um componente do meio ambiente, na medida em que as empresas adquirem, incorporam e absorvem 
tecnologias criadas e desenvolvidas pelas outras empresas do seu ambiente de tarefa em seus sistemas. 
Por outro lado, a tecnologia é um componente empresarial. na medida em que faz parte do sistema 
interno da empresa, já incorporada a ele passando assim a influenciá-lo poderosamente, e, com isto, 
influenciando também o seu ambiente de tarefa. Assim, a tecnologia pode ser compreendida como uma 
variável ambiental influenciando a empresa de fora para dentro, como se fora uma força externa e 
muitas vezes estranha à empresa, e sobre a qual a empresa possui muito pouco entendimento e 
sobretudo controle - e como uma variável empresarial - influenciando a empresa como se fora um 
recurso próprio e interno influenciando os demais recursos e capaz de proporcionar melhor desempenho 
na acção e maior capacidade para a empresa defrontar-se com as forças ambientais, caracterizadas pelas 
contingências e coacções vindas e pelas contingências e coacções vindas do ambiente externo. Daremos 
preferência, neste tópico, ao tratamento da tecnologia como uma variável interna, como um recurso da 
empresa, operado em seu íntimo através do nível operacional.  

Existem tecnologias de capital intensivo (baseadas na utilização intensiva de máquinas e equipamentos, 
com ênfase na mecanização e automação) e tecnologias de mão-de-obra intensiva (baseada na utilização 
intensiva de pessoas com habilidades manuais ou físicas e com ênfase na manufactura). A tecnologia 
envolve aspectos físicos e concretos (hardware) bem como aspectos conceituais e abstractos (software) - 
como políticas, directrizes, processos, procedimentos, regras e regulamentos, rotinas, planos, programas 
e métodos de trabalho.  

Existe a tecnologia incorporada, que está contida em bens de capital, matérias-primas básicas, matérias-
primas intermediárias ou componentes, etc. A tecnologia não incorporada encontra-se nas pessoas - 
como técnicos, peritos, especialistas, pesquisadores - sob forma de conhecimentos intelectuais ou 
operacionais, habilidade mental ou manual para executar as operações, ou em documentos que a 
registam e visam assegurar sua conservação e transmissão, como mapas, plantas, desenhos, projectos, 
patentes, relatórios, etc. Estas duas formas de tecnologia geralmente se confundem e se entrelaçam.  

Na realidade, a tecnologia não somente permeia toda a actividade industrial, como também participa 
profundamente em qualquer tipo de actividade humana, em todos os campos de actuação. O homem 
moderno utiliza no seu comportamento quotidiano e quase sem o perceber uma imensa avalanche de 
contribuições da tecnologia: o automóvel, o relógio, o telefone, as comunicações, etc. Sem toda essa 
parafernália, o comportamento do homem moderno seria completamente diferente. Assim, a tecnologia 
também envolve um determinado tipo de conhecimento que, a despeito de sua origem, é utilizado no 
sentido de transformar elementos materiais - matérias-primas, componentes, etc. - ou simbólicos - 
dados, informações, etc. - em bens ou serviços, modificando sua natureza ou suas características. A 
tecnologia não é coisa, mas sim conhecimento de como fazer as coisas, para alcançar objectivos 
humanos. Através dos artefactos que a tecnologia lhe permite, o homem é capaz de produzir uma 
infinidade de coisas. Essas coisas em si não constituem tecnologia, mas o produto dela.  

Qualquer que seja o conceito de tecnologia, porém é inquestionável que a tecnologia conduz a uma 
maior complexidade da empresa que a utiliza passando a condicionar a estrutura organizacional da 
empresa, fazendo dela uma decorrência, uma variável dependente. Apenas para efeito desta exposição, 
podemos classificar a tecnologia em dois tipos básicos:  
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1. Tecnologia flexível: quando as máquinas e equipamentos, as matérias-primas e o conhecimento dos 
métodos e processos podem ser usados para outros produtos e serviços diferentes. É o caso em que a 
tecnologia deve adaptar-se às demandas dos produtos ou serviços a serem executados, como no caso 
das oficinas.  

2. Tecnologia fixa: quando não há possibilidade de utilização de outros produtos ou serviços diferentes. 
É o caso em que a empresa precisa escolher ou adaptar os produtos ou serviços à tecnologia de que 
dispõe. As montadoras de automóveis dispõem de tecnologia fixa, cuja modificação exige elevados 
investimentos. As siderúrgicas, as refinarias de petróleo e a grande maioria das indústrias químicas 
constiutuem exemplos de tecnologias fixas.  

A tecnologia fixa ou estável conduz a uma ênfase no produto e o processo produtivo envolve tarefas 
padronizadas e repetitivas, sujeitas a normas e procedimentos burocratizados, impondo 
consequentemente condições de estabilidade e de previsibilidade no nível operacional da empresa. 
Neste caso, os princípios da administração científica de Taylor (no caso de fábricas) e os princípios do 
modelo burocrático de Weber (no caso de escritórios ou de bancos, por exemplo) são perfeitamente 
aplicáveis ao nível operacional, que funciona como um sistema mecanistico e rotineiro.  

Por outro lado, a tecnologia flexível Conduz a uma ênfase no cliente e o processo produtivo envolve 
uma variedade e heterogeneidade de técnicas, sujeitas a Constantes modificações e alterações, impondo 
consequentemente condições de mudanças e imprevisibilidade no nível operacional da empresa. Neste 
caso, os princípios da administração científica ou do modelo burocrático são inviáveis, pois o nível 
operacional funciona como um sistema orgânico e mutável.  

GESTÃO DE EMPRESAS  

A complexidade das empresas afigura-se maior à medida que se analisam as empresas, seja do ponto de 
vista endógeno de suas características internas de diferenciação organizacional, de objectivos, de 
tecnologias utilizadas, tamanho, descentralização, etc., seja do ponto de vista exógeno de seu contexto 
ambienta/. repleto de contingências, ameaças, restrições e oportunidades que se alternam e se revezam e 
jamais se revelam com antecipação, com clareza ou com nitidez. Ademais, a acelerada mudança e 
instabilidade ambiental, tendo em vista o universo de factores interagentes, como as condições 
económicas, políticas, tecnológicas, legais, sociais, culturais, demográficas e ecológicas, a crescente 
limitação e escassez de recursos indispensáveis para assegurar os insumos necessários às empresas e a 
concorrência nos mercados passam a exigir estratégias e respostas empresariais capazes de assegurar a 
sobrevivência e eficácia empresarial em situações de difícil diagnóstico e de incerteza. Para tanto, as 
empresas precisam continuamente realocar, reajustar e reconciliar seus recursos disponíveis com seus 
objectivos e oportunidades percebidas no ambiente de tarefa.  

A moderna gestão de empresas procura levar em conta três componentes básicos, a saber:  

1. O ambiente: isto é, as oportunidades visualizadas no ambiente de tarefa e, mais especificamente no 
mercado, bem como as restrições, limitações, contingências, coacções e ameaças nele existentes. Daí. 
a análise ambiental, ou seja, a análise das condições e variáveis ambientais, suas perspectivas actuais 
e futuras, percebidas no contexto ambienta!.  

2. A empresa, isto é, os recursos de que a empresa dispõe, sua capacidade e habilidades, bem como 
seus pontos fortes e fracos, compromissos e objectivos e, sobretudo as tecnologias de que dispõe. Daí, 
a análise empresarial, ou seja, a análise das condições actuais e futuras da empresa, recursos 
disponíveis e recursos necessários (incluindo tecnologias), potencialidades, forças e fraquezas da 
empresa, sua estrutura organizacional, sua capacidade e competência.  

3. Adequação entre ambos: isto é, qual a postura a adoptar para compatibilizar seus objectivos, 
recursos, potencialidades, limitações com as condições amb1entais, no sentido de extrair o máximo 
das oportunidades externas e expor-se o mínimo às ameaças, coacções e contingências ambientais.  

Assim, cada empresa deve ser considerada sob o ponto de vista de eficácia e de eficiência, 
simultaneamente. Eficácia é uma medida normativa do alcance de resultados, enquanto a eficiência é 
uma medida normativa da realização dos recursos nesse processo. Em termos económicos, a eficácia de 
uma empresa se refere à sua capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade através do 
suprimento de seus produtos (bens ou serviços), enquanto a eficiência é uma relação técnica entre 
entradas e saídas. Nestes termos, a eficiência é uma relação entre os custos e benefícios.  

Quando abordamos, há pouco, a racionalidade empresarial, verificámos que a eficiência representa a 
relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido: é a razão entre o esforço e o resultado, entre 
a despesa e a receita, entre o custo, e o benefício resultante. Com a Administração Cientifica de Taylor 
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houve uma preocupação com a organização racional do trabalho e com os métodos de trabalho para 
estabelecer padrões de desempenho: a eficiência dos operários passou a ser uma relação entre o 
desempenho real e o padrão de desempenho estabelecido previamente e arbitrado como eficiência ao 
nível de 100%. Assim, a eficiência está voltada para a melhor maneira (the best way) pela qual as coisas 
devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os recursos (pessoas, máquinas, matérias-primas) 
sejam aplicados da forma mais racional possível. A eficiência preocupa-se com os meios, com os 
métodos e procedimentos mais indicados que precisam ser devidamente planeados e organizados a fim 
de assegurar a optimização da utilização dos recursos disponíveis. A eficiência nau se preocupa com os 
fins, mas simplesmente com os meios. O alcance dos objectivos visados não entra na esfera de 
competência da eficiência; é um assunto ligado à eficácia. À medida que o administrador se preocupa 
em fazer correctamente as coisas, ele estará se voltando para a eficiência (melhor utilização dos recursos 
disponíveis). Porém, quando ele utiliza estes instrumentos fornecidos por aqueles que executam para avaliar 
o alcance dos resultados, isto é, para verificar se as coisas bem feitas são aquelas que realmente deveriam 
ser feitas, então ele estará se voltando para a eficácia (alcance os objectivos através dos recursos 
disponíveis).  

Contudo, nem sempre a eficácia e a eficiência andam de mãos dadas. Uma empresa pode ser eficiente em 
suas operações (ao nível operacional) e pode não ser eficaz (ao nível institucional), ou vice-versa, pode ser 
ineficiente em suas operações e, apesar disso, ser eficaz, muito embora a eficácia fosse bem melhor quando 
acompanhada da eficiência. Pode também não ser nem eficiente nem eficaz. O ideal seria uma empresa 
igualmente eficiente e eficaz. A eficiência se preocupa em fazer correctamente as coisas e da melhor 
maneira possível. Daí a ênfase nos métodos e procedimentos internos, ao nível operacional. A eficácia se 
preocupa em fazer as coisas adequadas para atender às necessidades da empresa e do ambiente que a 
circunda. Enquanto a eficiência se concentra nas operações e tem a atenção voltada para os aspectos 
internos da organização, a eficácia se concentra no sucesso quanto ao alcance dos objectivos e tem a 
atenção voltada para os aspectos externos da organização. Daí a ênfase no mapeamento ambiental, ao nível 
institucional. Dentro de um ponto de vista mais abrangente, a eficácia empresarial é a habilidade da 
empresa de explorar o seu meio ambiente para obter recursos, mantendo, ao mesmo tempo, uma posição 
autónoma de negociação. O nível operacional está voltado predominantemente para a busca da eficiência e 
esta constitui a sua preocupação fundamental. O nível institucional está voltado predominantemente para a 
busca da eficácia, através da adequação da empresa às necessidades e demandas do seu ambiente de tarefa. 
O nível intermediário, por seu turno, está empenhado em compatibilizar as necessidades de eficácia do nível 
institucional com as necessidades de eficiência do nível operacional.  

Assim. a acção empresarial para ser eficaz e eficiente precisa ser planeada, organizada, dirigida e 
controlada. O planeamento, organização, direcção e controle constituem o chamado processo 
administrativo. Quando considerados separadamente, planeamento, organização, direcção e controle 
constituem funções administrativas, quando tomados em conjunto na sua abordagem global para o alcance 
de objectivos, formam o processo administrativo. Processo significa qualquer fenómeno que apresente 
mudança contínua no tempo ou qualquer operação que tenha certa continuidade ou sequência. O conceito 
de processo implica que os acontecimentos e as relações entre eles sejam dinâmicos, 6óõl evolução, sempre 
em mudança. O processo não é coisa imóvel, parada, estática, mas móvel, contínua, não tendo começo, nem 
fim, nem uma sequência fixa e rígida de eventos. Os elementos do processo agem uns sobre os outros, isto 
é, cada um afecta todos os demais e é afectado por eles. Assim, as funções administrativas de planeamento, 
organização, direcção e controle não constituem entidades separadas e estanques, mas ao contrário, são 
elementos interdependentes e interagentes, com influências recíprocas acentuadas.  

Muito embora, a maioria dos autores que tratam do processo administrativo o vejam como uma sequência 
ou ciclo repetitivo de funções, na realidade ele compõe um sistema onde o todo é maior do que a soma das 
partes, face ao seu efeito sinergístico. Mas, o que é mais importante ainda, é que o processo administrativo 
se desenrola diferentemente em cada um dos três níveis da empresa, a saber, no nível institucional, no nível 
intermediário e no nível operacional.  

Vejamos o planeamento em primeiro lugar. No nível institucional ocorre o planeamento estratégico, 
geralmente dimensionado a longo prazo, abrangendo a empresa como uma totalidade. No nível 
intermediário ocorre o planeamento táctico, geralmente dimensionado a médio prazo e abrangendo cada 
departamento ou divisão da empresa, separadamente. No nível operacional ocorre o planeamento 
operacional, geralmente dimensionado a curto prazo e abrangendo as rotinas, procedimentos, programações 
e regulamentos de cada cargo ou tarefa.  

Quanto à função administrativa de organizar ocorre o mesmo fenómeno. No nível institucional, a 
organização está voltada para o desenho organizacional da empresa como uma totalidade, principalmente 
em termos de diferenciação (divisão de trabalho organizacional), formalização (explicitação das regras e 
regulamentos da empresa), centralização (concentração ou dispersão do poder), integração (coordenação 
de decisões e acções), etc. No nível intermediário, a organização está voltada para o desenho departamental 



 13 

e para as opções de configuração de cada um dos departamentos. No nível operacional, a organização está 
voltada para o desenho dos cargos e das tarefas.  

Quanto à função administrativa de dirigir segue-se o mesmo caminho.  

No nível institucional. a direcção está voltada para a manutenção da autoridade e poder e para os estilos 
administrativos de direcção. No nível intermediário, a direcção é efectuada em termos de gerência, calcada 
em conceitos de motivação humana, liderança e comunicação. No nível operacional, a direcção é efectuada 
em termos de supervisão de primeira linha.  

O mesmo ocorre com a função administrativa de controlar No nível institucional, ocorre o controle 
organizacional abrangendo a empresa como uma totalidade, e medindo o desempenho global da empresa, 
principalmente através de mensurações contáveis ou índices financeiros. No nível intermediário, o controle 
está voltado para o desempenho de cada departamento, seja através de controle orçamentário, orçamento - 
programa, etc.  

 

 Planejamento Organização Direcção Controle 

Nível Institucional Planejamento 
Estratégico e 
Organizacional 

Desenho 
Organizacional 

Direcção e estilos 
de Administração 

Controle 
Estratégico e 
Organizacional 

Nível 
Intermediário 

Planejamento Desenho 
Departamental 

Gerência: 
Motivação. 
Liderança e 
Comunicação 

Controle Tático 
Departamental 

Nível Operacional Planejamento Desenho de 
Cargos e de 
Tarefas 

Supervisão de 
Primeiro Nível 

Controle 
Operacional 

O Processo Administrativo nos Três Níveis da empresa  

 

No nível operacional, o controle geralmente se baseia em padrões operacionais de quantidade (como 
volume de produção, stock de matérias-primas), de qualidade (controle de qualidade dos produtos 
acabados. dos serviços prestados, de tempo (tempo-padrão em linhas de montagem ou em operações de 
máquinas) e de custos (valores de custos de produção, por exemplo). Além disso, no nível operacional 
não se deve esquecer o controle efectuado em termos de acção disciplinar sobre as pessoas e seu 
comportamento nas empresas.  

Na medida em que as mudanças provêm do ambiente externo, o nível institucional sofre mais o impacto 
da incerteza provocada por essas mudanças externas e maior deve ser a sua flexibilidade para suportar as 
pressões, coacções e contingências ambientais. O nível intermediário também sofre parte dessas pressões, 
mas precisa atenuá-las e absorvê-las para que não prejudiquem a regularidade quotidiana das operações e 
tarefas do nível operacional.  

Na medida, porém, em que as mudanças ocorrem na própria tecnologia utilizada pela empresa, o nível 
operacional é quem sofre o impacto dessas mudanças e precisa ser bastante flexível para poder absorvê-
las e incorporá-las às suas tarefas e operações.  

Contudo, se as mudanças são simultaneamente externas (ambientais) e internas, então todos os três níveis 
da empresa desenvolverão características orgânicas e não-mecanísticas para acompanhar o ritmo e as 
características dessas mudanças e promover condições para que a empresa possa sobreviver e crescer 
dentro dessa mutabilidade.  

CONCLUSÃO  

Assim, a gestão da acção empresarial e todo o processo administrativo não podem ser visualizados 
simplesmente do ponto de vista de princípios universais de administração válidos para toda e qualquer 
situação. Ao contrário, a administração da acção empresarial e todo o processo administrativo que a 
dinamiza precisam ser visualizados do ponto de vista de uma abordagem contingencial que considere os 
diferentes e complexos aspectos multivariados que ocorrem em cada situação. Todos estes inúmeros 
aspectos nos conduzem a uma conclusão e a uma cautela: lidamos com empresas que funcionam como 
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organismos essencialmente complexos e heterogéneos. As empresas constituem uma invenção 
maravilhosa e complicada e que impõe desafios à sua administração. Nas nossas lides com as empresas, 
estaremos nós apelando para o princípio do reducionismo e aplicando técnicas parcialistas e incompletas, 
exagerando na simplificação dos fenómenos e distorcendo a sua avaliação? Ou estaremos nós 
complicando desnecessariamente as novas técnicas, dando dimensões fantásticas e irreais aos fenómenos 
e perdendo de vista o seu desempenho, por amplificá-lo e complicá-lo demais?  

 


