UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS
UNIDADE ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ISRAEL TERNUS LAMB

ANÁLISE DA TECNOLOGIA EMPRESARIAL ODEBRECHT – TEO, A
PARTIR DOS CONCEITOS DO PROJETO ORGANIZACIONAL E DO MODELO
ESTRELA DE GALBRAITH

São Leopoldo
2013

Israel Ternus Lamb

ANÁLISE DA TECNOLOGIA EMPRESARIAL ODEBRECHT – TEO, A
PARTIR DOS CONCEITOS DO PROJETO ORGANIZACIONAL E DO MODELO
ESTRELA DE GALBRAITH

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial para obtenção do título de
Bacharel em Engenharia de Produção, pelo
curso Engenharia de Produção da Universidade
do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS

Orientador: Prof. Dr. Daniel Pacheco Lacerda

São Leopoldo
2013

“O único e verdadeiro livre pensador é aquele cujo intelecto é tão livre do
futuro quanto do passado. Ele se importa tão pouco com o que será quanto
com o que foi; ele se importa apenas com o que deveria ser.”

G. K. Chesterton

AGRADECIMENTOS
Em primeiro lugar, agradeço a Deus, – Pai, Filho, e Espírito Santo –, pela
minha vida, e por tantas graças espirituais e materiais que me permitiram viver, e
chegar aonde cheguei. Agradeço a Santa Mãe do Céu, Maria Santíssima,
Medianeira de todas as graças de Deus, a quem pertence tudo que é meu, incluindo
minhas conquistas e sucessos. Agradeço também a Igreja Católica, “fora da qual
absolutamente ninguém se salva” (DENZINGER, 2007, pg. 284), por ser minha Mãe
e Mestra na vida. Agradeço ao meu Santo Anjo da Guarda pela proteção. E
agradeço a todos que rezaram por mim. Deus lhes pague.
Em segundo lugar, agradeço a minha família: minha esposa, Patrícia, que
esteve sempre ao meu lado; meu filho, Vicente, que tantas alegrias me deu desde
que nasceu, e também aos filhos que ainda estão por vir no futuro (se Deus quiser);
meus pais, que me auxiliaram com tudo em minha vida; e meus familiares, que
sempre estiveram ao meu lado. Deus os abençoe.
Em terceiro, agradeço a meus amigos, companheiros na caminhada dessa
vida. Gostaria de mencioná-los um a um, mas, para não correr o risco de esquecer
alguém, prefiro deixar meu mais sincero agradecimento a todos. Agradeço em
especial aos grandes amigos, que há tantos anos me acompanham e me aturam.
Espero que cada um saiba o quanto o estimo, e como desejo o seu bem e sucesso.
Rezo muito por cada um de vocês.
Por fim, um agradecimento aos professores que, do primário à faculdade,
abriram as portas do conhecimento para mim e para tantos outros. Agradeço
especialmente ao meu orientador, professor Daniel Lacerda, pelas horas gastas
revisando e corrigindo a pesquisa, e por tantos bons conselhos, sem os quais
certamente o trabalho perderia muito da qualidade alcançada.

RESUMO
Esta pesquisa – teórico-conceitual e estudo de caso – tem o propósito de
analisar a Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) de acordo com os critérios do
Modelo Estrela de Jay Galbraith. Ela visa mostrar como os conceitos e princípios da
TEO se aplicam no projeto organizacional. O problema parte da escassez de
estudos relativos ao tema, e justifica-se pelas dificuldades enfrentadas por
organizações no Brasil, além da relevância da TEO no ambiente empresarial
brasileiro. O trabalho faz uso da técnica de Lawrence Bardin para analisar o
conteúdo teórico da TEO, e após, verifica a coerência entre a teoria e a prática
através de entrevistas e documentos em uma unidade da Braskem S.A., de acordo
com o Modelo Estrela. Com o resultado, elabora-se um gráfico que incorpora a TEO
ao Modelo de Galbraith. O desfecho do estudo propõe o modo como a TEO pode
ser utilizada no projeto de uma organização, destacando o mais relevante à teoria
organizacional, e relacionando com a proposta de Galbraith.
Palavras-chave: Tecnologia Empresarial Odebrecht. Braskem. Modelo Estrela.
Projeto Organizacional. Análise de Conteúdo.

ABSTRACT

This research - theoretical-conceptual and case study - aims to analyze the
Odebrecht Entrepreneurial Technology (TEO) according to the criteria of jay
Galbraith’s Star Model. She aims to show how the concepts and principles of TEO
apply in organizational design. The problem come from the scarcity of studies on the
subject, and is justified by the difficulties faced by organizations in Brazil, besides the
relevance of TEO in the Brazilian business environment. The work makes use of the
Lawrence Bardin technique to analyze the theoretical content of TEO, and after
checks the consistency between theory and practice through interviews and
documents in a unit of Braskem, according to the Star Model. With the result, a chart
that incorporates the TEO to the Galbraith's Star Model was elaborate. The outcome
of the study suggests how the TEO can be used in the design of an organization,
highlighting the most relevant to organizational theory, and making the relation to the
Galbraith's proposal.
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1 INTRODUÇÃO
A capacidade humana de se organizar permitiu a construção e o
desenvolvimento da civilização e suas diversas culturas. “Organizações são
formadas sempre que a busca de um objetivo requer a realização de uma tarefa que
exige esforços conjuntos de dois ou mais indivíduos” (HAX; MAJLUF, 1981, tradução
nossa). Portanto, uma organização necessita ter suas diversas partes unidas em
função de objetivos comuns, sendo essa a sua definição mais básica.
Na prática, a organização empresarial compreende muitos elementos, que em
conjunto definem o seu funcionamento interno e externo. Kotler (2000) explica que
“a organização de uma empresa consiste em sua estrutura, suas políticas e sua
cultura”. Daft (2008) afirma que a organização existe para atingir metas e resultados,
obter eficiência na produção, promover a inovação, influenciar o ambiente a sua
volta, e gerar valor para as pessoas. Em suma, a organização empresarial é a
reunião de pessoas integradas e comunicadas, a serviço de outras pessoas: os
clientes e os acionistas (ODEBRECHT, 1991).
Projetar uma organização é planejar o sistema pelo qual as pessoas irão
relacionar-se com o ambiente, com a sociedade, com o mercado e, especialmente,
entre si e seus cargos e funções. Galbraith (2011) explica que o projeto
organizacional é um processo planejado, com o objetivo de gerar uma organização
que realize sua estratégia corporativa eficientemente, configurando para isso a
estrutura, os processos, os sistemas de recompensa, e as práticas e políticas de
recursos humanos. Dessa forma, o projeto organizacional é a arquitetura de toda a
organização, que conforme Nadler (1993) abrange todos os sistemas, estruturas,
processos administrativos, estratégias, e tudo que faça parte do modo da empresa
funcionar. Portanto, cada elemento da organização pode ser projetado para que ela
alcance os objetivos almejados.
Um plano ou modelo oferece ao projeto organizacional os conceitos
necessários para definir como as partes da organização são projetadas. Elas são
então construídas para funcionarem em conjunto, contribuindo para o êxito da
estratégia de negócio. Galbraith (2011) propôs o Modelo Estrela para realizar o
projeto de uma organização dinâmica, oferecendo parâmetros de projeto aos
componentes da organização – estratégia, estrutura, processos, recompensas e
pessoas. Para tanto, o modelo serve-se de conceitos e princípios previamente
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escolhidos, que guiarão a construção de cada elemento. Faz-se necessário, por
isso, um conjunto de ideias que orienta todo o projeto da organização: a filosofia
empresarial.
A filosofia de um modelo empresarial oferece valores e conceitos, de onde se
constroem a cultura e a identidade corporativa. “Toda organização possui um
conjunto de valores que caracteriza a maneira como as pessoas se comportam e
como a organização conduz seu negócio diariamente.” (DAFT, 2008, p. 349). O
projeto organizacional utiliza a filosofia para entender como deve ser o
funcionamento da organização, planejando os seus elementos conforme princípios e
bases pré-definidos, e os mantendo na organização enquanto ela subsistir.
Uma organização que funcione conforme projetada permite afirmar que o seu
sucesso é também o sucesso do seu projeto e da sua filosofia empresarial. Para
avaliar o sucesso em uma empresa – e consequentemente de um projeto/filosofia
empresarial, Neves (2003) sugere medir os ganhos de mercado, a satisfação das
pessoas (clientes, colaboradores e sociedade), o retorno para os acionistas, e o grau
de inovação. Já Bethlem (1998) diz que o sucesso está vinculado ao lucro, ao
crescimento, a sobrevivência e ao prestígio. Fleck (2009) acrescenta que a
longevidade alcançada a partir do crescimento rentável e a permanência de forma
íntegra ao longo do tempo são também critérios relevantes. Dessa forma, se pode
avaliar uma organização a fim de encontrar as que sejam bem sucedidas em seus
negócios, relacionando-as assim com a filosofia empresarial que as modelou.
A Organização estudada no presente trabalho – a Odebrecht S.A. – oferece
indicadores positivos de sucesso, o que permite avaliar a filosofia empresarial
utilizada para projetá-la. Brito (2008) ressalta que a Odebrecht obteve sucesso na
utilização dos seus sistemas de administração, tanto interna quanto externamente.
No campo econômico, Fleck (2009) diz que a variação da participação do
faturamento da empresa no PIB do país mede o crescimento da organização. Com
essa visão, verifica-se que a Odebrecht “deixou uma participação de 0,14% do
faturamento líquido no PIB do Brasil em 1975, para ter uma participação de quase
1% no PIB do Brasil em 2005. Ou seja, um crescimento de quase 7 vezes seu
tamanho a partir de 1975.” (DANTAS, 2007, p. 120). Também quanto ao tamanho,
Barreto (2009) avaliou que o Grupo – à época – possuía quase 90.000 integrantes,
dos quais 41% no Brasil e 59% no exterior. A Odebrecht “tem crescido num ritmo
acelerado entre 2002 e 2012, e seu faturamento deve saltar de R$ 12 bilhões para
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pelo menos R$ 63 bilhões” (LUZ; CANÇADO, 2010). O próprio fundador do Grupo,
Norberto Odebrecht (1991), relata que a Organização ampliou seu tamanho e sua
área de atuação progressivamente ao longo do tempo, passando a atuar em todas
as regiões do país, e figurar entre as maiores organizações privadas do Brasil.
É possível, portanto, afirmar que a Odebrecht é uma grande organização, que
obteve sucesso em seus negócios, e que está hoje entre as Organizações mais
importantes do Brasil (VIEIRA, 2011). Ela se tornou um dos maiores grupos privados
brasileiros (PORTAL BRASIL, 2009), englobando diversas empresas, como a CNO –
uma das trinta maiores construtoras do mundo (ENGINEERING NEWS-RECORD,
2012), e a Braskem – uma das dez maiores petroquímicas do planeta (BIANCONI,
2010). Ao longo de quase um século, a Odebrecht se tornou uma organização de
relevo na Economia brasileira e mundial, o que torna sua filosofia organizacional – a
Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) – tão relevante e bem sucedida quanto o
próprio Grupo.
Publicada em 1983, a TEO é o conjunto de conceitos e princípios aplicados à
Organização Odebrecht, em todos os negócios do Grupo. Valendo-se dos
pensamentos e da experiência do seu fundador, as ideias basilares propostas pela
TEO são a Educação pelo Trabalho, o Espírito de Servir, o Empresariamento e a
Grande Empresa com Espírito de Pequena Empresa. Segundo Odebrecht (1991), os
princípios e conceitos da TEO foram desenvolvidos ao longo da experiência de
décadas de vida empresarial na Organização, o que permitiu o crescimento
vertiginoso do Grupo.
Daft (2008) afirma que a cultura de uma organização geralmente provém do
fundador, que articula e implementa suas ideias e valores como visão, filosofia, e
estratégia de negócios. Assim, a TEO é uma filosofia empresarial construída ao
longo do tempo com a prática dos negócios da Organização e os pensamentos de
Norberto Odebrecht, e depois aplicada em todas as organizações que vieram a fazer
parte do Grupo. A experiência e a atuação de seu autor na construção civil
permitiram a elaboração dos princípios e conceitos a serem utilizados diretamente
na concepção, no planejamento, e na aplicação do projeto de uma organização.
Conforme Galbraith (2011, p. 24) esse “projeto é o processo planejado de uma
configuração de estruturas, processos, sistemas de recompensa, práticas e políticas
de pessoas”.

12

A TEO é, enfim, analisada conforme o Modelo Estrela de Galbraith. A filosofia
empresarial pode fornecer ao modelo as ideias basilares de formação dos
parâmetros de projeto organizacional, de forma a construir uma organização que
exista em conformidade com essa mesma filosofia. A análise da TEO completa-se
através da verificação prática de seus conceitos no projeto de organizações que
integram o Grupo Empresarial Odebrecht.
O tema do trabalho, por fim, é a Tecnologia Empresarial Odebrecht enquanto
fornecedora de conceitos e critérios ao projeto organizacional, de acordo com os
parâmetros do Modelo Estrela de Galbraith.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
“Todos os dias empresas se unem em busca de parcerias, companhias
grandes compram outras menores ou deficitárias e as incorporaram ao patrimônio”
(PINO NETO, 2004, p. 55). Para se adequarem a novas realidades e se
perpetuarem no negócio, Pino Neto (2004) ressalta que as organizações precisam
alcançar os resultados desejados, mantendo a competitividade, gerando ganhos que
satisfaçam todas as partes, e realizando alianças estratégicas. Dessa forma, um
projeto organizacional deve possibilitar o atingimento desses objetivos, caso
contrário pode conduzir a organização ao fracasso.
Devido, portanto, a relevância que o projeto e a filosofia podem ter para as
organizações, uma variada gama de pesquisas e artigos sobre o assunto seria o
cenário mais provável de se encontrar no mundo acadêmico. No entanto, “os
números mostram um cenário de tímida produção de artigos sob a égide da teoria
institucional 1 ” (ROSA; COSER, 2009). Destarte, as principais bases de dados
virtuais 2 e anais de congressos da área 3 - como se mostra a seguir - oferecem
poucos trabalhos que abordem a relação do projeto organizacional com a filosofia
empresarial.

1

A Teoria Institucional contribuiu para os estudos organizacionais com uma abordagem sociológica

na análise das relações entre as organizações, e das organizações com o ambiente em que estão
inseridas (PIZZOLATO, 2004).
2

Scielo Brasil, EBSCO, Banco de Teses e Dissertações (CAPES).

3

ENEGEP, SIMPEP, ENANPAD.
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Salerno (1999) aponta que apesar de haver grande quantidade de obras
publicadas, poucas se concentram no projeto organizacional, oferecendo métodos,
critérios e ferramentas para o desenho ou redesenho da organização. Ressalta-se
que dificilmente encontram-se obras que sirvam de referência aos projetistas
organizacionais. Paradoxalmente, não existem muitos autores preocupados com a
construção de abordagens alternativas para metodologias de projeto organizacional
(SALERNO, 1999).
A busca realizada nas bases de dados digitais não encontra trabalhos cujo
tema principal seja a filosofia empresarial e sua relação com o projeto de
organizações, especificamente no cenário brasileiro. Não foi possível encontrar
qualquer trabalho já realizado que trate especificamente sobre o assunto. No
entanto, dois textos4 foram encontrados com conteúdo que pode ser relacionado ao
tema, ainda que não abordem todos os campos do projeto organizacional (Tabela 1).
Tabela 1 – Resultados de pesquisa em bases de dados e anais de congressos5
Projeto
6
Organizacional

Filosofia
7
Empresarial

Filosofia de
8
Projeto

Modelo
Estrela

TEO

5
8
25
25
3
5
40

0
4
14
26
22
8
74

0
0
0
2
0
0
2

1
1
1
2
1
1
7

0
0
8
1
0
2
11

SCIELO
EBSCO
CAPES
ENEGEP
SIMPEP
ENANPAD
TOTAL:

9

Fonte: elaborado pelo autor.

Em procura apenas por periódicos que tratem de projeto organizacional, o
resultado é de 40 trabalhos encontrados (Tabela 1). Desses, pouco mais da metade
4

CARDOSO, 1998; NEVES, 1998.

5

Excluídos os resultados de textos que, devido a ambiguidade do termo, apresentam significado

diferente do desejado.
6

Inclui os termos: “Projeto Organizacional”; “Projeto de Organizações”; “Projetar Organização”, e

seus equivalentes em inglês.
7

Inclui os termos: “Filosofia Empresarial”; “Filosofia de Gestão”; “Filosofia Organizacional”, “Filosofia

de Negócio”, e seus equivalentes em inglês.
8

Demonstra quantos textos abordam a filosofia e o projeto conjuntamente.

9

Inclui os termos: “TEO”; “Tecnologia Empresarial Odebrecht”; “Filosofia Odebrecht”, e seus

equivalentes em inglês.
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(27 trabalhos) realmente tratavam de projeto de organizações como tema principal.
Os demais apenas citam o assunto em alguma parte de seus artigos, ou o tratam
vagamente. Mesmo assim, a quantidade de textos encontrados é uma parcela
pequena da quantidade de periódicos produzidos pelo mundo acadêmico nos
últimos anos.
Quanto à busca por textos que tratem sobre filosofia empresarial, seus
resultados são mais numerosos que os de projeto organizacional: 74 resultados
(Tabela 1). Entretanto, a maioria trata da filosofia com sentido diverso ao requerido
pelo projeto organizacional. Apenas dois trabalhos tratam da filosofia empresarial de
forma abrangente. Os demais – entre os quais, a título de exemplo, “O Processo de
Tomada de Decisões Estratégicas: Entre a Intuição e a Realidade” (SOLINO; ELAOUAR, 2001); “A Implementação do Enfoque da Comunicação Integrada como
Filosofia da Organização do Terceiro Setor” (CHAMUSCA; CARVALHAL, 2005); e
“Gestão Estratégica do Nicho de Produção em Campos Marginais no Brasil: Estudo
do Modelo de Gestão Aplicável a Empresas de Petróleo & Gás de Pequeno Porte”
(RODRIGUES; SILVA; FERREIRA, 2011) – a abordam apenas como modelo de
gestão de qualidade ou produção, ou de um único elemento da organização, como
gestão de pessoas, de marketing, de cultura ou de meio-ambiente. Portanto, é
escassa a quantidade de textos sobre a filosofia utilizada como base de um projeto
organizacional que atenda todos os elementos da empresa.
No Brasil, existe certa tradição em analisar as organizações, porém muito
pouca discussão e desenvolvimento de métodos e teorias para superar os
problemas e desafios encontrados (SALERNO, 2008). A escassez de trabalhos de
pesquisa que abordem o projeto organizacional e a sua relação com a filosofia
empresarial revelam um assunto que carece de estudo. Dessa maneira, o tema que
– como demonstrado – é relevante às organizações, se mostra como um campo
ainda pouco explorado pela teoria organizacional.
Não obstante a falta de trabalhos sobre filosofia de projeto organizacional, a
prática do reprojeto - que se serve dos mesmos princípios - também carece de
publicações. Há um reduzido número de pesquisas sobre mudança organizacional
(BRESSAN, 2004). O mesmo autor ainda afirma que é “alarmante a quantidade de
textos que se referem à mudança organizacional nos seus mais diferentes tipos,
processos e aspectos” (BRESSAN, 2004, p. 11), ressaltando a baixa produção de
trabalhos sobre o assunto. Uma busca nas bases de dados mostra apenas um
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texto10 que fala da influência da filosofia empresarial na mudança ou no reprojeto
organizacional, mas sem se aprofundar no tema.
Já o Modelo Estrela proposto por Galbraith (2011) e escolhido para o
presente trabalho, é encontrado como tema principal de sete trabalhos, segundo
pesquisa nas mesmas bases de dados anteriores (Tabela 1). Todavia, o número é
na verdade menor, pois o mesmo trabalho11 aparece em diversas bases diferentes,
fazendo o número de trabalhos únicos encontrados reduzir para quatro. Assim, a
quantidade de periódicos produzidos no mundo acadêmico que utilizem o Modelo
Estrela é quase inexistente.
Por fim, a relação da TEO com o projeto de organizações construídas com os
seus conceitos ainda não foi alvo de qualquer pesquisa, trabalho, ou publicação
acadêmica. A busca nas bases de dados mostra que onze trabalhos têm a TEO por
assunto principal, ou a citam em seu conteúdo. No entanto, todas elas tratam de
temas diversos ao projeto organizacional, tais como marketing empresarial,
responsabilidade social, comunicação ou treinamento. Já a influência da TEO no
projeto das empresas do Grupo Odebrecht, e também nas demais organizações
brasileiras, não possui pesquisa ou estudo realizado até hoje.
Alguns pontos cruciais ao projeto organizacional são pouco discutidos na
teoria, fazendo o projeto carecer de critérios necessários (SALERNO, 1999). “Há
uma vasta literatura sobre organização de uma forma geral, mas aquela que foca
conceitos e métodos de projeto organizacional é muito mais escassa” (SALERNO;
AULICINO, 2008). Além disso, “a literatura sobre organização, via de regra, não se
presta bem à discussão de ferramental de projeto de uma organização mais
integrada e flexível” (SALERNO, 1999, p. 18). Por isso, a lacuna teórica no tema do
projeto organizacional traz consigo a falta de alternativas à “necessidade crescente
de integração dos sistemas de operações” (CARDOSO; LIMA; COSTA, 2004),
gerando perdas de competitividade às organizações nacionais.
O contexto empresarial moderno exige um projeto organizacional coerente
com a tecnologia que se introduz nas corporações (CARDOSO; LIMA; DA COSTA,
2010). No entanto, as organizações enfrentam problemas com a falta de um modelo
teórico para o projeto organizacional que ofereça compatibilidade com as demandas
do mercado e do ambiente externo (CARDOSO; LIMA; DA COSTA, 2010). Gomes e
10
11

SANCOVSCHI, 1999.
FERNANDINO, 2007.
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Salerno (2010) afirmam que não existe ainda um modelo de projeto organizacional
que considere as características específicas de uma empresa com base em
tecnologia. Assim, o desenvolvimento das empresas brasileiras no campo
tecnológico depende de conceitos e critérios, capazes de orientar um projeto
organizacional conforme as necessidades geradas pelo mercado. “O grande
problema [...] é a concepção de um modelo ou uma teoria para o projeto
organizacional que seja compatível com as capacitações tecnológicas disponíveis”
(LIMA; COSTA; BUSETTI, 2000).
Por fim, a falta de estudos teóricos que abordem a filosofia empresarial do
projeto de organizações, e a consequente importância do tema às organizações, foi
o problema identificado para a construção do presente trabalho. Especificamente
sobre a TEO no contexto do projeto organizacional, a ausência de textos é mais
aparente, pois não foi encontrado qualquer trabalho consistente sobre o assunto. O
Modelo Estrela também carece de textos, sendo pouco utilizado no estudo de
organizações brasileiras. Portanto, o problema de pesquisa deriva da falta de
resposta para a seguinte questão: quais elementos a TEO – enquanto filosofia
empresarial de um importante Grupo brasileiro – propõe ao projeto de uma
organização, segundo os critérios do Modelo Estrela de Galbraith? Identificado o
problema, os objetivos da pesquisa são elaborados para resolvê-lo.
1.2 OBJETIVOS

Os objetivos do trabalho são definidos para determinar o que o pesquisador
pretende realizar em sua pesquisa, de acordo com as questões propostas (SOUZA,
2012). Assim, o objetivo geral responde a pergunta do problema de pesquisa,
enquanto os específicos demonstram outras questões relevantes que podem ser
respondidas ao longo do trabalho.

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desse trabalho é compreender a Tecnologia Empresarial
Odebrecht a partir do Modelo Estrela, como filosofia empresarial fornecedora das
premissas para o projeto organizacional.
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1.2.2 Objetivos Específicos

Para cumprir o objetivo geral do trabalho, portanto, os seguintes objetivos
específicos são almejados:
a) identificar os conceitos que a TEO oferece ao projeto da estratégia; ao
projeto da estrutura; ao projeto dos processos; ao projeto das recompensas; e ao
projeto da gestão de pessoas;
b) avaliar uma organização pertencente ao Grupo Odebrecht quanto aos
parâmetros propostos pelo Modelo Estrela, de acordo com a análise de conteúdo;
c) propor um padrão de aplicação da TEO no projeto de organizações.

1.3 JUSTIFICATIVA

Hall (2004) afirma existirem dois principais motivos para se estudar as
organizações: o impacto que produzem no mundo, e predominância dentre os
componentes da sociedade. A economia global força as organizações a buscarem
melhorias contínuas para sobreviver, obrigando-as a reinventar-se, quebrar
paradigmas e revolucionar mudanças (SALES; SILVA, 2007). A sobrevivência das
organizações depende, por isso, de sua capacidade de entendimento de regras,
crenças, valores e interesses criados e consolidados no contexto do ambiente em
que atuam (ROSA; COSER, 2009).
As novas organizações possuem estruturas flexíveis e mutáveis, onde
algumas práticas tradicionais como rigidez hierárquica, controle e descrições de
cargos, já não se mostram essenciais. (CRUZ et al., 2007). Para obter essa estrutura
orgânica e flexível, as empresas brasileiras - buscando atingir maior competitividade
frente à concorrência internacional - vêm realizando grandes esforços para
desenvolver projetos organizacionais que vislumbrem integralmente a organização.
(BRUNORO, SZNELWAR; MARX, 2010; SACOMANO NETO, 1999). Todavia, é
preciso alcançar um conhecimento estruturado do negócio, efetuar mudanças, e
definir recursos através da modelagem organizacional, facilitando a compreensão do
ambiente organizacional (PÁDUA; CAZARINI; INAMASU, 2004; ALENCAR;
CASTRO, 1999). Portanto, as empresas nacionais almejam modelos organizacionais
coerentes com a realidade do país, segundo uma filosofia que permita projetar
organizações adaptadas ao cenário brasileiro.
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“Para administrar uma organização é preciso encontrar o seu próprio modelo,
pois não há uma fórmula pronta e acabada, não existe uma regra geral que possa
servir para toda administração” (SILVA FILHO, 2007). Assim, um modelo
organizacional compatível com a realidade necessita de uma ligação entre a teoria
das

organizações

e

a

prática

organizacional

(SILVA

FILHO,

2007).

Consequentemente, uma das razões para pesquisar o projeto organizacional e sua
relação com a filosofia empresarial é o leque de problemas enfrentados pelas
empresas em relação a seus modelos de projeto, já que a principal preocupação das
organizações reside em ajustar suas estruturas, processos, e ambiente (ROSSETO;
ROSSETO, 2005).
Santos, Cardoso, e Caulliraux (2002) afirmam que o projeto organizacional
tem dificuldades a enfrentar devido a conceitos ainda pouco difundidos nas
organizações. A empresa projetada de forma burocrática e hierárquica, com seções
e divisões bem definidas, apresenta problemas em relação à tomada de decisão e
rapidez de ação organizacional, problemas que se agravam em empresas familiares
(SALERNO, 2008; SACOMANO NETO, 1999). Centurion e Viana (2007)
argumentam que entre os membros de uma família empreendedora e a
administração da empresa, é necessária uma linha de conduta ética para direcionar
o negócio. Assim, empresas familiares como a Odebrecht, que são responsáveis por
mais da metade dos empregos e geram mais da metade do PIB em muitos países
(CENTURION; VIANA, 2007), devem possuir uma filosofia empresarial que lhes
ofereça a linha de ação, a fim de eliminar possíveis problemas em relação ao seu
desenho organizacional, o que justifica o seu estudo em relação ao projeto
organizacional.
O Brasil está vivenciando um período de incessante busca de excelência nas
organizações, mas ainda está distante dos padrões das empresas de classe mundial
(CHIAVENATO 2008). Experiências feitas no setor industrial do país têm fracassado
por não possuírem um projeto organizacional (PARADELA; DUARTE, 2003). Os
problemas das empresas brasileiras tornam a busca pela excelência uma prioridade
política e empresarial, buscando projetos organizacionais que ofereçam flexibilidade
e capacidade de reação, e aumentem assim a competitividade (MOTTA, 1996;
SACOMANO NETO, 1999). Portanto, é fundamental a pesquisa de filosofias
empresariais que permitam às organizações nacionais serem projetadas para
substituir modelos ultrapassados e pouco competitivos.
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Não existe uma proposta única de projeto organizacional comprovada como
mais eficaz, permitindo a utilização de diversos critérios de modelagem (PARADELA;
DUARTE, 2003). Mesmo assim, uma relevante parcela das organizações não possui
um desenho organizacional que atenda a sua real necessidade, e precisa, portanto,
aprimorar seu processo de gestão para melhorar o desempenho e atingir seus
objetivos, rearranjando-se para criar uma cultura de coletivismo e integração.
(CARDOSO; CARVALHAL; LADARIO, 2010; TROVA; CAMPOS, 2006; RASKIN,
2002). O desafio de mudar enfrentado pelas organizações as tem levado a
adequarem-se a novos contextos e a novos padrões, a fim de não cair na
obsolescência organizacional (SALES; SILVA, 2007). No entanto, segundo Nadler e
Tushman (1993), a maioria dos administradores pensa as organizações segundo o
organograma clássico, sem considerar fatores importantes ao projeto organizacional,
como o comportamento da liderança, o impacto do ambiente, as relações informais e
a distribuição de poder. Assim, é necessário o estudo do modelo organizacional que
leve a organização ao melhor desempenho e competitividade.
O estudo da TEO como filosofia empresarial se justifica não apenas pela
necessidade das empresas, mas também pela sua importância no contexto nacional.
Sendo uma das poucas teorias empresariais genuinamente brasileiras– se não a
única –, como tal foi utilizada no projeto de uma das maiores organizações do Brasil
(ODEBRECHT, 1991). Portanto, a sua análise e estudo oferece recursos e critérios
ao projeto organizacional, de modo que uma organização possa ser projetada ou
redesenhada utilizando uma filosofia adequada à cultura e a realidade brasileira.
Portanto, os problemas e dificuldades enfrentados pelas organizações no
país, ainda carentes de modelos [de projeto organizacional] adaptados à realidade
nacional, justificam a elaboração de um estudo sobre o tema. A isso se somam a
importância da TEO enquanto filosofia empresarial de sucesso, e o Modelo Estrela
de Galbraith, ainda pouco explorados pela teoria organizacional no Brasil, e que
como demonstrado, podem oferecer valiosos conceitos ao projeto empresarial.
Baseado, portanto, nessas constatações, o presente trabalho – que não
possui pretensão de esgotar o tema proposto – é oferecido como um princípio de
pesquisas em um campo ainda carente de estudos no cenário acadêmico nacional.
Enquanto oferece subsídio ao projeto organizacional, a pesquisa realizada também
pode estimular e favorecer novos estudos referentes ao assunto, que unam filosofias
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empresariais à realidade brasileira. É, pois, justificado que se realize o presente
estudo com esses propósitos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, é revisada a bibliografia que serve de base para a
fundamentação e construção da pesquisa, e que sustenta os seus resultados. Para
tanto, são revistos os conceitos teóricos dos principais autores em cada tema
abordado, em conjunto com as pesquisas realizadas no mundo acadêmico nos
últimos anos. Pretende-se, assim, justificar a argumentação e os métodos do
trabalho através da teoria de pesquisadores reconhecidos e trabalhos já publicados.
A revisão de bibliografia inicia pelo assunto filosofia empresarial, tratando
especificamente da Tecnologia Empresarial Odebrecht, cujos conceitos estão
separados em itens conforme o Modelo Estrela. A segunda parte do capítulo aborda
o projeto organizacional, com ênfase nos conceitos do Modelo Estrela, o que
completa a teoria sobre os temas específicos do trabalho – a TEO e o modelo de
Galbraith. Não obstante, outros modelos de projeto de organizações também são
apresentados e revistos, de modo a demonstrar alternativas possíveis dentro da
teoria organizacional.
Completando a fundamentação teórica, é proposto um modelo de análise
organizacional que confronta os conceitos revistos da TEO com os do Modelo
Estrela. Assim, é apresentada uma espécie de condensação dos principais critérios
observados na revisão bibliográfica, favorecendo a sua aplicação na pesquisa
desenvolvida no trabalho.

2.1 FILOSOFIA EMPRESARIAL

Riani & Carvalho (2004) definem filosofia como pensamento, diferenciando-a
de cultura, que é prática. Segundo eles, uma filosofia não é a solução dos problemas
de uma empresa, mas sim a aplicação dela, ou seja, a tradução da filosofia como
cultura organizacional. Dessa maneira, a filosofia empresarial é constituída pelo
pensamento que guia a ação de uma organização.
Salerno (1999) trata da filosofia empresarial sob o termo “carta de valores e
princípios” do projeto organizacional. O objetivo dessa carta é reunir o conjunto de
critérios de projeto, incluindo os objetivos da organização, as características das
pessoas necessárias, e os meios de abordar a tecnologia e a informação. Assim, a
filosofia empresarial é definida por Salerno (1999) como sendo a diretriz geral do
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projeto

organizacional,

que

inclui

aspectos

como

flexibilidade,

estrutura

organizacional, contratação de pessoas, entre outros.
A carta de princípios sugerida por Salerno (1999) serve para dar clareza ao
projeto organizacional desde o princípio, alinhado com o tipo e a abordagem que ele
deve possuir. Não é um discurso técnico; é, antes, um compromisso social, para
indicar aos integrantes dos diversos níveis da organização quais são as grandes
regras do projeto da organização. Ela serve inclusive como parâmetro para seleção
desses integrantes (SALERNO, 1999).
Como fornecedora dos valores da organização, a filosofia empresarial é vista,
por vezes, como cultura organizacional, sofrendo adaptações impostas pelo mundo
globalizado (CUDISCHEVITCH, 2005). “O termo cultura organizacional é uma
palavra relativamente nova, historicamente expropriada de conceitos da antropologia
e filosofia para o mundo empresarial” (CUDISCHEVITCH, 2005).
“A arte de coordenar e integrar o trabalho dos Seres Humanos poderia ser

chamada de Tecnologia Empresarial” (ODEBRECHT, 2006). Odebrecht (2006)
afirma que as concepções filosóficas e propósitos empresariais devem ser
compartilhados por todas as pessoas que administram a organização. Esses
conceitos são necessários para fazer uma empresa se diferenciar em seus
negócios, e nas regiões em que atua.

2.1.1 TEO

A Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) é a arte de coordenar
sinergicamente conhecimentos e tecnologias específicas (SENNA, 2009). Isso se
concretiza pela integração dos resultados de produtividades parciais, de maneira
que, somados, gerem a produtividade total, satisfazendo dessa forma os clientes, os
acionistas, os integrantes, e as comunidades onde a organização está inserida
(SENNA, 2009).
Para a TEO, o sentido de filosofar é identificar o que é certo, e como fazê-lo
bem (CRUZ, 2005). Assim, o modelo de projeto organizacional recebe os princípios
e conceitos da filosofia, propondo uma forma de aplicá-la na prática de
funcionamento da organização. Pode-se assim inferir que o projeto organizacional
da Odebrecht transformou a TEO na cultura da empresa.
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Segundo Carvalho, 2007, desde 1944, a companhia [Odebrecht] fundamentase com a TEO, sistematizada em publicações 24 anos depois – hoje, é composta
por três livros. Trata-se, acima de tudo, de um instrumental, uma filosofia de vida em
consonância com os valores formadores do próprio Norberto, caracterizados pelo
foco no trabalho e na educação e destinando-se ao atendimento das necessidades
dos clientes. Enfim, princípios morais, éticos e conceituais (CARVALHO, 2007).
A TEO se desenvolveu, segundo Ricupero (2010), através da confiança
devotada aos membros da construtora Odebrecht mais competentes em administrar
contratos de obras, onde eram estimulados a se interessarem em melhorar o
desempenho relativo a custos e prazos, que passaram a ser associados aos lucros.
Através disso, a tecnologia empresarial desenvolveu a base da valorização dos
recursos

humanos,

da

descentralização

responsável,

da

associação

dos

empregados nos destinos da empresa, e da absoluta prioridade à satisfação do
cliente (RICUPERO, 2010).
Segundo Odebrecht (1991, p. 14), os princípios e conceitos da TEO não são
uma simples invenção; ao contrário: foram sistematizados ao longo de décadas de
vida empresarial, através do aprendizado com a prática da própria Tecnologia
Empresarial. A TEO se tornou, assim, a referência cultural aos integrantes da
Organização Odebrecht, onde é tida como o principal meio de controle gerencial
(RODRIGUES; GOMES, 2006). Dessa maneira, a TEO – na sua perspectiva
empresarial – é um elemento aglutinador e de consenso, em torno de um modelo
gerencial inspirado no Desenvolvimento Organizacional e na Administração por
Objetivos (GONÇALVES, 2003). Além disso, ela constrói a própria cultura da
organização, por meio de normas, procedimentos, e valores relacionados ao
pensamento de seu autor (GONÇALVES, 2003).
Uma relação de respeito recíproco e confiança entre líder e liderado, cliente e
empresário, e entre estes e os acionistas, é o objetivo prioritário da TEO. É assim,
como diz Odebrecht (2006), que os princípios e conceitos das concepções filosóficas
são correta e uniformemente interpretados e praticados na organização. Portanto, a
TEO assegura uma unidade de pensamento e ação das pessoas, em qualquer
negócio, país, ou cultura onde atuem (SENNA, 2009). A essência dessa unidade é a
concepção filosófica da Tecnologia Odebrecht, composta pelos seus princípios
fundamentais, conceitos essenciais, e critérios gerais e operacionais (SENNA,
2009).
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Sob o ponto de vista da Tecnologia Empresarial Odebrecht, os resultados só
podem ser classificados quanto a sua relevância ao se considerar o quanto eles
contribuem à sobrevivência, ao crescimento e à perpetuidade da organização
(ODEBRECHT, 2006), ou seja, quão propícios esses resultados são à estratégia da
empresa.

2.1.1.1 A Estratégia na TEO

A estratégia de crescimento contínuo da Organização Odebrecht, segundo a
TEO, reside na marca Grande Empresa com espírito de Pequena Empresa, em
benefício do cliente e dos acionistas (ODEBRECHT, 2006). Essa é a marca que
sintetiza, segundo Odebrecht (2006), toda a sua Tecnologia Empresarial. Essa
“Marca Odebrecht” constitui, junto das crenças, valores e propósitos dos acionistas,
o patrimônio intangível da organização (ODEBRECHT, 2006).
Para Odebrecht (2006), o capital sempre existe, conquanto haja competência
empresarial para que as oportunidades de retorno adequado sejam identificadas e
viabilizadas. A TEO considera uma ingenuidade a empresa adaptar-se a “forças de
mercado”, pois ensina que essas forças têm de ser criadas pelo empresário, através
de sua interação com os clientes (ODEBRECHT, 2006). A organização deve,
portanto, se orientar de acordo com a Teoria das Oportunidades e das
Circunstâncias, promovendo inovação onde houver possibilidade de impacto positivo
a comunidade, e levantando o capital onde estiver disponível a custos adequados
(ODEBRECHT, 2006). As tendências positivas deverão ser imediatamente captadas,
para que sirvam de base à construção dos cenários nos quais irá ocorrer a conquista
dos clientes (ODEBRECHT, 2006).
No que tange às pessoas, a TEO ensina que as decisões estratégicas são
relativas ao desenvolvimento de quem se encontra na linha acionista-cliente,
diretamente comprometido com a satisfação dos clientes (ODEBRECHT, 2006).
Ainda na década de 40, segundo Odebrecht (2006), foi percebida a idéia de que o
líder da Pequena Empresa e das equipes respectivas é o recurso natural específico
da organização, tornando-se o cerne da estratégia de crescimento do negócio.
Portanto, ao serem formuladas as estratégias específicas da organização e a
estratégia dos líderes, duas orientações gerais e interligadas devem ser seguidas: a
integração de novos e bons empresários e a sinergia entre a pequena e a grande
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empresa (ODEBRECHT, 2006). O instrumento-chave, segundo a TEO, para a
concepção estratégica e o planejamento, é o plano de ação, onde são identificadas
as prioridades do líder, e quais os liderados que deverão transformá-las em
resultados ao cliente e ao acionista (ODEBRECHT, 2006).
A estratégia de responsabilidade social da organização Odebrecht abrange
criar oportunidades de trabalho e de desenvolvimento para as pessoas, mediante o
reinvestimento dos resultados obtidos (ODEBRECHT, 2006). A TEO propõe aplicar
essa e as demais estratégias da organização oferecendo conceitos ao desenho da
estrutura organizacional, de maneira a torná-la favorável para tal.

2.1.1.2 A Estrutura Organizacional na TEO

A Organização Odebrecht deve ser estruturada, conforme a TEO, no sentido
cliente-acionistas, e por esse caminho devem fluir os resultados da corporação
(ODEBRECHT, 2006). Nesse sentido, deverão partir os exemplos – a começar pelos
representantes dos acionistas – de enxugamento de estruturas, de maneira a
diminuir perdas de tempo em interações inúteis que dificultem a obtenção dos
resultados (ODEBRECHT, 2006). Para isso, tem de ser respeitado o limite de três
níveis na estrutura organizacional, fazendo os apoios indispensáveis manterem-se à
margem da linha (ODEBRECHT, 2006). Assim, a estrutura apresentará um desenho
horizontal, onde as decisões e os resultados não sobem ou descem a hierarquia,
mas fluem e refluem na estrutura. (ODEBRECHT, 2006).
O progressivo abandono dos organogramas piramidais – baseados na
centralização, na desconfiança, e no elevado número de níveis hierárquicos – em
detrimento dos horizontais, trouxe o grande desafio da estrutura baseada na prática
da delegação, especialmente na chamada Era do Conhecimento (ODEBRECHT,
2006). Para que essa estrutura horizontal seja eficaz e eficiente, a tomada de
decisões deve ser feita no âmbito onde é requisitada, distribuindo assim as
responsabilidades decorrentes, e fazendo as decisões fluírem entre os diferentes
níveis da estrutura (ODEBRECHT, 2006). “Ao lado do cliente exigente, deve haver o
prestador de serviços competente, disposto a manter uma estrutura ágil, flexível,
simples e enxuta” (GOMES, 2006).
Norberto Odebrecht (2006) compara a estruturação e a geração de resultados
da organização a um rio principal que recebe seus afluentes e desemboca no
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oceano, ilustrando assim o fluxo e refluxo de valor e ganho empresarial (Figura 1). A
linha do fluxo de caixa deve seguir dos clientes aos acionistas, com o menor gasto
de tempo, energia e dinheiro possível, sendo essa a premissa de construção da
macroestrutura da organização (ODEBRECHT, 2006). Por isso, a capacidade de
organizar equipes eficazes e contributivas, estruturadas e lideradas sob a forma de
pequenas empresas leves e enxutas, e que se dediquem a satisfação de um cliente
específico, é considerada pela TEO um recurso específico da Odebrecht
(ODEBRECHT, 2006). A estruturação deve respeitar o contato direto e pessoal com
os clientes, feito por pessoas com espírito de empresários, por meio de uma
comunicação baseada no diálogo pessoal e na palavra falada (GOMES, 2006).
Figura 1. Fluxo e refluxo organizacional

Fonte: Odebrecht (2006, p.59)

A TEO afirma que para ser bem sucedida, a organização deve ser estruturada
em “Centros de Resultados”, em lugar de “Centros de Custos” (ODEBRECHT,
2006). Portanto, à medida que negociações com algum cliente avancem, uma
“pequena empresa” é formada unicamente para satisfazê-lo, com um líder treinado e
orientado para construir uma estrutura organizacional que atenda a sua
necessidade. Essa estrutura deverá ser modular, e construída a partir do cliente,
fazendo cada pessoa envolvida representar um módulo.
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Em conjunto com os Centros de Resultados – onde são gerados os produtos
que o cliente precisa –, a estrutura demanda a definição da Equipe de Apoio –
especialistas que prestarão suporte ao líder –, e do Sistema de Comunicação – que
envolve o cliente, o líder e a equipe, alinhando os processos laterais da pequena
empresa com o da grande organização (ODEBRECHT, 2006). “Sem ‘burocracia’ e
sem a ‘intervenção’ de ‘especialistas em organização’, poderá ser criada a estrutura
que o líder da Pequena Empresa precisa para alcançar e superar os resultados
esperados” (ODEBRECHT, 2006). As Equipes de Apoio e o Sistema de
Comunicação compõem a estruturação dos processos laterais da organização.

2.1.1.3 Os Processos Laterais Segundo a TEO
Segundo Norberto Odebrecht (1991, p. 549), a organização necessita “um
conjunto de instrumentos, que devem operar de forma simultânea e integrada: a
Estrutura Horizontal; o Sistema de Planejamento; o Sistema Educacional; e o
Sistema de Comunicações”. Assim, a própria estruturação da organização deve,
para ser eficaz e eficiente, respeitar o contato dos integrantes com o cliente sem
intermediários, o que deve ser feito por pessoas dotadas do verdadeiro espírito
empresarial 12 . Assim, a TEO indica que a comunicação entre os integrantes, e
desses com os clientes, deve ser realizada através de diálogo direto e pessoal,
servindo-se da palavra falada (ODEBRECHT, 2006).
O limite de três âmbitos na estrutura existe para permitir o diálogo
permanente dos líderes com cada um de seus liderados, e com o seu próprio líder
imediato, para que a comunicação e os processos laterais fluam naturalmente
(ODEBRECHT, 2006). “O fundamento da comunicação interpessoal é o interesse do
líder pelo desenvolvimento, realização e bem-estar de cada um de seus liderados”
(ODEBRECHT, 2006). Devido a isso a estrutura da organização deve se tornar
modular e ser construída a partir do cliente, fazendo cada ser humano, participante
com seu negócio, representar um módulo (ODEBRECHT, 2006). Dessa forma a
TEO permite que os processos laterais - alheios à estrutura formal – possam ser
favorecidos e até mesmo estimulados.

12

O Espírito Empresarial é, segundo Odebrecht (2006, p. 52), aquele que “promove o fluxo do espírito
de servir dos acionistas em direção ao cliente, gera o espírito de equipe entre seus liderados e, em
consequência, assegura o refluxo de resultados melhores e maiores que os pactuados”.
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Como forma de manter os processos laterais e a comunicação alinhados
entre todos os integrantes, a TEO prevê uma relação de parceria entre os
integrantes da organização, que pode ser visto como um contrato moral e
psicológico entre o líder e o liderado (ODEBRECHT, 2006). Dessa maneira, ambos
se comprometem com o sucesso do empreendimento conjunto. Essa parceria exige
o comprometimento com produtividade e tudo o mais necessário à superação dos
resultados pactuados entre os parceiros, tornando-se esse o critério do que é
partilhado na forma de recompensa.

2.1.1.4 Sistema de Recompensas Baseado na TEO

É premissa da TEO que sejam oferecidas todas as condições necessárias à
realização integral dos participantes da organização. Isso se traduz na realização
pessoal, profissional, e material, com uma participação ativa em planejar, executar, e
colher os resultados que o integrante contribuiu para gerar (ODEBRECHT, 1991).

Que realização pode ter uma pessoa, se a organização que integra,
em vez de valorizar seus acertos, usa uma lupa para julgar seus
erros; se está voltada mais para punir essa pessoa, do que para
incentivá-la, recompensá-la e promovê-la? (ODEBRECHT, 1991, p.
352).

Na Tecnologia Empresarial Odebrecht, o sistema de valorização e
recompensa está intrinsecamente ligado à relação entre o líder e o liderado. Quando
formula a filosofia do seu negócio (pequena empresa), o líder deve refletir sobre
como criar o clima propício para estimular, motivar, e recompensar individualmente
seus liderados (ODEBRECHT, 2006). No entanto, não deve se limitar a enumerar os
resultados esperados; deve, indispensavelmente, criar unidades de medida
adequadas, para quantificar as contribuições sem contradições ou duplicidade de
esforços. Assim, através do diálogo, da negociação e do acordo entre o líder e o
liderado, o resultado esperado pode ser obtido e partilhado entre os mesmos,
sempre de acordo com resultados financeiros que ingressarem e estiverem
disponíveis em caixa (ODEBRECHT, 2006).
Portanto, um dos conceitos da TEO é oferecer aos trabalhadores a
possibilidade de negociar a sua produtividade individual e ser recompensado com
maiores ganhos, oferecendo assim melhor qualidade de vida a suas famílias
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(ODEBRECHT, 2006). Isso acontece através de desafios crescentes que elevem a
capacidade profissional e a satisfação pessoal dos integrantes, sem que isso gere
um sentimento de subordinação à empresa; ao contrário, com a existência de um
espírito de associação entre ela e os trabalhadores (ODEBRECHT, 2006).
Para que o sistema de recompensas proposto pela TEO obtenha sucesso, é
condição essencial que o líder e o liderado negociem previamente os resultados que
devem ser alcançados, e a maneira como eles são partilhados (ODEBRECHT,
2006). É nesse sistema de parceria que o liderado promove o aumento de sua renda
e de seu bem-estar, segundo Odebrecht (2006). Isso é pactuado através do
chamado Programa de Ação, onde o liderado assume as prioridades confiadas pelo
seu líder, e define a partilha dos resultados obtidos por ele e pela sua equipe.
A TEO define Programa de Ação como um contrato entre o Liderado e seu
Líder imediato, onde constam: negócio; filosofia do negócio; resultados esperados e
prazos; estrutura; sistema de comunicação; orçamento; partilha dos resultados; e
identificação e formação de novos empresários (ODEBRECHT, 1998). O Programa
de cada liderado nada mais é que uma parte do Programa do líder, que por sua vez
é a proposta da Pequena Empresa ao cliente, acrescida das bases de partilha de
resultados (ODEBRECHT, 2006). A gestão das pessoas é feita segundo o princípio
de que o serviço deve ser justamente recompensado quando é bem feito e no tempo
certo (ODEBRECHT, 2006).

2.1.1.5 A TEO e a Gestão das Pessoas

Na Organização Odebrecht, a pessoa com potencial e vontade de se
desenvolver deve compreender e aceitar as concepções filosóficas da TEO
(ODEBRECHT, 2006). Por isso, “todas as práticas de formação aplicadas na
empresa estão publicadas na obra ‘Sobreviver, Crescer e Perpetuar’” (RIANI;
CARVALHO, 2004). A base das ideias da Tecnologia Empresarial Odebrecht é a
convicção de que o ser humano pode desenvolver-se, melhorando continuamente,
se humanizando por meio do trabalho e se tornando o centro de tudo que existe na
sociedade (ODEBRECHT, 2004).
Portanto, Odebrecht (1991, p. 440) afirma que “atrair, desenvolver e integrar
Pessoas de Conhecimento é o que há de mais decisivo na Tecnologia Empresarial
Odebrecht”. Assim, considerando que tudo começa no ser humano, a organização
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precisa selecionar pessoas com espírito, caráter, talento, motivação e vocação, e
manter integrados os que apresentarem melhor produtividade (ODEBRECHT, 2006).
Somente uma empresa voltada para a Educação pelo Trabalho, em todos os
âmbitos, pode aplicar esses conceitos com sucesso (ODEBRECHT, 2006).
A TEO chama de Educação pelo Trabalho a promoção do desenvolvimento
integral do ser humano enquanto ele atua na organização, desempenhando sua
função (ODEBRECHT, 2006). É esse, segundo Odebrecht (2006), o princípio de
desenvolvimento profissional e econômico de cada integrante da empresa, onde se
promove a avaliam o caráter, as virtudes, o talento e a vocação empresarial de cada
trabalhador. Para isso, o sistema educacional da organização não pode ser
generalista, mas estar sempre de acordo com o cenário onde a produção se realiza
concretamente (ODEBRECHT, 1991).
O primeiro requisito para uma organização ser capaz de desenvolver novos
talentos empresariais está na qualificação de seus líderes atuais (ODEBRECHT,
2006). Esses líderes devem conseguir concentrar suas forças na educação de
pessoas de conhecimento, na formação de equipes eficazes, e na coordenação e
integração dessas equipes (ODEBRECHT, 2006). A TEO ainda prevê que a
organização seja integrada apenas com o número estritamente necessário de
pessoas altamente qualificadas, para que o tempo seja produtivamente bem
utilizado (ODEBRECHT, 2006).
A TEO, como escreve Norberto Odebrecht (2006), considera que as pessoas
têm de converterem-se em Empresários que compartilhem crenças e valores com os
demais comprometidos com a organização, conduzindo-se segundo a ética que
provém dessas mesmas crenças e valores. Somente assim poderá atingir o sucesso
na vida empresarial. O Empresário é um trabalhador intelectual, que gerencia e
integra a produção das riquezas em benefício do cliente, da comunidade, dos
acionistas, e dos seus liderados (ODEBRECHT, 2006). Dessa forma, as pessoas
são recrutadas, capacitadas, e geridas como empresários dentro da organização.
Cada ramo da empresa é considerado um Centro de Excelência, onde os
integrantes das equipes são estimulados ao constante aperfeiçoamento de suas
virtudes, com favorecimento da criatividade e da inovação (ODEBRECHT, 2006).
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2.1.2 Revisão Empírica da TEO

Além das obras do próprio Norberto Odebrecht, a Tecnologia Empresarial
Odebrecht foi objeto de outros estudos nos últimos anos, ainda que nenhum deles
tenha tratado de sua utilização específica no projeto de organizações. “É [...]
reduzido o número daqueles que possuem e praticam a concepção empresarial de
mundo; ou seja, [...] daqueles que dominam a Tecnologia Empresarial Odebrecht”
(ODEBRECHT, 2006).
Em “Cultura & Mercado no Contexto Transacional: Uma Etnografia da
Tecnologia Empresarial Odebrecht” (GONÇALVES, 2003), a TEO é estudada
enquanto mediadora entre fatores culturais e mercadológicos, nacionais e
transnacionais, aplicados em uma companhia que atua em diversos países, cada
qual com suas características próprias. Essa pesquisa permite a verificação da
aplicação da TEO em contextos variados, e a construção da cultura da organização
de acordo com princípios comuns. Embora ofereça uma rica análise do uso da TEO
em realidades diversas, não retrata todos os parâmetros necessários ao projeto
organizacional.
O trabalho “Tecnologia de Gestão e Práticas de Treinamento: Um Estudo da
Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO) na Braskem” (CRUZ, 2005) avalia os
impactos decorrentes da implantação da TEO em uma indústria petroquímica, em
relação a práticas de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Dessa forma, a
ponta relativa a Pessoas no Modelo Estrela é abordada em relação à TEO,
demonstrando a aplicação em uma empresa do Grupo Odebrecht. Por sua vez, a
pesquisa realizada no presente trabalho integra essa visão de Cruz (2005) com as
demais pontas do Modelo de Galbraith.
Em

“Abordagem

Psicossociológica

e

TEO:

Um

Estudo

de

Caso”

(CARVALHO; RIANI, 2004), a TEO é analisada através dos conceitos psicossociais,
a fim de se estudar o empreendedorismo corporativo enquanto filosofia em uma
organização. Assim, a concepção teórica da filosofia empresarial pode ser analisada
em sua aplicação concreta, pela demonstração de uma série de critérios da TEO e
seu impacto nas pessoas da organização.
Em “Controle Gerencial em Empresas Internacionalizadas: O Caso da
Construtora

Norberto

Odebrecht

S.A.”

(RODRIGUES;

GOMES,

2006),

os

instrumentos de controle previstos na TEO são avaliados em relação ao impacto que
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sofrem pela internacionalização da organização. O presente estudo visa demonstrar
a influência dos mesmos instrumentos na fase de projeto organizacional, podendo
servir-se da pesquisa de Rodrigues e Gomes (2006) para comparação dos critérios
utilizados em um caso real. O mesmo acontece em relação ao trabalho “A
Internacionalização da Construtora Norberto Odebrecht” (GASPAR; OLIVA;
ZEBINDEN), onde a TEO é relacionada ao desafio de internacionalização
enfrentado pela CNO S.A.
O estudo de comparação “Cultura Organizacional: Uma Análise Comparativa
das Culturas Odebrecht e Petrobrás” (CARVALHO, 2007) aborda a influência da
TEO na cultura da Odebrecht. A corrente pesquisa permite a comparação não
apenas da cultura, mas dos critérios de projeto organizacional onde a TEO é
utilizada. Assim, o trabalho de Carvalho (2007) permite como que uma comparação
da prática da filosofia empresarial, podendo assim complementar os resultados
obtidos no estudo da TEO.
Em “Odebrecht: A Caminho da Longevidade Saudável” (DANTAS, 2007), a
TEO é vista como importante mecanismo de infusão de valores na Odebrecht,
tornando possível o seu desenvolvimento e sua perpetuidade organizacional,
mantendo a integridade da empresa. “A TEO talvez seja a maior evidência de que a
empresa buscou desenvolver mecanismos para tratar de forma sistemática os
complexos desafios do crescimento no âmbito da gestão” (DANTAS, 2007). O
estudo de Dantas (2007) oferece dados para análise da ponta Estratégia no Modelo
Estrela. O presente trabalho, por sua vez, complementa o texto de Dantas
oferecendo os demais critérios do projeto organizacional que podem exercer
influência na longevidade organizacional.
“Estratégias de Internacionalização nos Mercados Globais. Estudo de Caso
de uma Empresa Regional: A Construtora Norberto Odebrecht S.A.” (BRITO, 2008)
aborda os conceitos que a TEO oferece à capacitação de pessoas e a gestão da
atuação internacional da CNO S.A. A pesquisa realizada por Brito (2008) abrange as
pontas Estratégia e Pessoas do Modelo Estrela, demonstrando o seu funcionamento
em um estudo de caso. Isso permite a comprovação ou refutação dos resultados da
presente pesquisa, nos critérios da TEO relativos às pontas da Estrela tratadas por
Brito (2008).
Em “Uma Análise da Comunicação Empresarial num Processo de Aquisição e
Fusão de Empresas: Um Estudo de Caso” (GOMES, 2006), o impacto da
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implantação da TEO em uma empresa adquirida pelo Grupo Odebrecht é estudado,
e avaliado com ênfase nos processos de comunicação organizacionais. O trabalho
elaborado por Gomes (2006) é a análise de uma parte da ponta Processos Laterais
do Modelo Estrela, em uma empresa que passa por um reprojeto organizacional. É
oferecida assim uma visão prática do modelo de mudança da organização, que pode
ser complementado com os critérios do presente trabalho que, somados à
comunicação empresarial, formam os Processos Laterais da empresa estudada.
Verifica-se, portanto, que a TEO fornece critérios para os mais variados
componentes empresariais. É necessário, portanto, analisar a teoria de projeto
organizacional, a fim de entender como utilizar esses critérios para a construção e o
desenho de uma organização;

2.2 PROJETO DE ORGANIZAÇÕES

O projeto organizacional é, conforme Nadler e Shaw (1993), uma das mais
eficazes ferramentas para o incremento de competitividade e eficiência na
organização, especialmente em seu processo de elaboração. Por isso, Bravo e
Bilangieri (2006) afirmam ser elementar o entendimento da organização para
viabilizar o seu projeto, através da relação de estratégias, processos, e cultura,
unidos a uma estrutura ajustada para atender os requisitos de desempenho
desejados. Dessa forma, a concepção de um sistema organizacional é feita a partir
de critérios estrategicamente definidos, de forma a servirem de referência ao projeto
organizativo (LIMA, 2001).
A chamada Escola (ou Teoria) Clássica – fundada por Henri Fayol, e cujo
autor mais relevante foi Frederik Winslow Taylor – foi, segundo Araujo (2007) quem
deu início ao tratamento científico das organizações, no começo do século XX. Zuim
e Guzmán (2001) relatam que a partir da década de 60, o estudo do projeto
organizacional adquiriu importância, e a quantidade de conhecimento teórico passou
a se expandir com diversos autores: em 1963, Pugh; em 1967, Blau, Thompson,
Lawrence & Lorch; em 1973, Galbraith; e em 1976, Weick. Mesmo assim, foi
somente a partir dos anos 90 que as organizações, no Brasil e em todo o mundo,
passaram a buscar o aumento do desempenho através da reestruturação da
arquitetura organizacional (ZUIM; GUZMÁN, 2001).
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Umas das abordagens mais importantes em relação à teoria das
organizações e seu projeto é a proposta por Henry Mintzberg (1993), que é
constituída por um grupo de parâmetros e conceitos associados ao projeto
organizacional (SALERNO, 1999). A partir deles, são definidos cinco configurações
de estruturas que, em teoria, servem para qualquer organização. No entanto, a
proposta de Mintzberg é mais utilizada para análise do que para o projeto
organizacional, uma vez que muito pouco é apresentado sobre o método de
construção da organização, e dos projetos da estrutura, da gestão, e da sua
dinâmica (SALERNO, 1999).
Segundo Harris e Raviv (2002), o projeto do desenho de uma organização
enfrenta a dificuldade de selecionar gestores capazes de coordenar atividades e
definir as instruções para a gerência, a diretoria, e os projetistas da organização,
levando em conta os custos e os benefícios esperados. O problema do projeto
organizacional, diz Galbraith (1971), provém da escolha de estruturas de autoridade
alternativas, dentre as disponíveis. Muitos administradores das organizações
desconhecem os estudos organizacionais mais recentes, não reconhecendo os
limites de um novo enfoque teórico-metodológico (ARAUJO, 2007).
“O desenho ou configuração que uma organização assume é foco de grande
preocupação, pois tal desenho ou configuração irá determinar a eficiência com que a
organização atuará junto ao seu ambiente” (ARAUJO 2007, p. 179). As variáveis de
projeto organizacional podem ser identificadas de maneiras diferentes em cada
abordagem teórica, já que as mesmas não estão sistematizadas de acordo com
qualquer dinâmica específica ou genérica de projeto (PARADELA; DUARTE, 2003).
A chamada escola organizacional clássica, por exemplo, desenvolveu ferramentas
de projeto externalizado e independente. Já a escola organizacional sociotécnica
tradicional tratou de oferecer apenas diretrizes gerais (PINTO, 1999). Os princípios
sociotécnicos abordam compatibilidade entre processo o objeto do projeto,
especificações,

formalização

do

sistema,

controle

de

variâncias,

limites

organizacionais, comunicação, e estrutura hierárquica. No entanto, é carente de
diretrizes e de um modelo para que se possa efetivamente projetar a organização
(LIMA; COSTA; BUSETTI, 2000).
O projeto organizacional – especialmente no que tange a estrutura,
funcionamento, e recursos humanos – é diferente mesmo para organizações que
produzam o mesmo produto, prestem os mesmos serviços, atuem no mesmo
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cenário, ou empreguem a mesma quantidade de pessoas (ARAUJO, 2007). Assim,
se de um lado as empresas precisam ocupar-se continuamente com melhorias no
processo produtivo, de outro, precisam planejar o que as difere das demais
organizações, principalmente no seu posicionamento estratégico, a fim de que
possam estar à frente da concorrência (CHIAVENATO, 2008). O projeto integral de
uma organização exige um projeto detalhado não apenas da estrutura e dinâmica
organizacional, mas também dos sistemas sociais de apoio, onde se inserem a
carreira, a capacitação, e o sistema de recompensas às pessoas (SALERNO, 1999).
Para alcançar os objetivos de excelência organizacional, o projeto de uma
organização não deve enfocar tão somente a gestão de processos; deve,
obrigatoriamente, projetar as demais ações organizacionais, de maneira que todas
contribuam para a busca de soluções e melhorias (ARAUJO, 2007). No início do
projeto organizacional, é apresentado um esquema de referência com a descrição
de todas as áreas envolvidas, em conjunto com os princípios orientadores do projeto
(filosofia empresarial) (LIMA; COSTA, 2002). Após a definição das referências
teóricas, o projeto organizacional pode ser articulado em atividades para implantá-lo
na prática (LIMA; COSTA, 2002).
A introdução de tecnologias de integração nas organizações gerou a
necessidade de as mesmas serem reprojetadas, para facilitarem o funcionamento
dessas tecnologias (LIMA; COSTA; BUSETTI, 2000). Busca-se, com isso, a
realização plena dos benefícios potenciais destas tecnologias em termos de
competitividade, o que requer um projeto organizacional adequado (LIMA; COSTA;
BUSETTI, 2000). A moderna teoria de controle de sistemas oferece pressupostos
teóricos nos quais uma metodologia de projeto pode se apoiar, de forma a incluir os
avanços tecnológicos no funcionamento da organização (LIMA; COSTA; BUSETTI,
2000).
O projeto de organizações brasileiras utiliza, em geral, um método que se
divide nas etapas de definir as diretrizes da estratégia, modelar a situação presente,
estudar e analisar os processos modelados, elaborar as diretrizes para o redesenho
dos processos e, por fim, remodelar esses processos (PAIM et al., 2002). Salerno
(2008) apresenta um conjunto de aspectos descritivos de um sistema organizacional
inovador, que é baseado na gestão por processos, na coordenação do trabalho feita
no nível hierárquico mais baixo, em grupos autônomos e polivalentes, e em sistemas
de gestão econômica e tecnológicos avançados. (LIMA; COSTA; BUSETTI, 2000).
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Assim, o projeto organizacional é baseado nessas definições para gerar uma
produção integrada, flexível, e democrática. Para isso, é necessária a elaboração
dos princípios do projeto (filosofia), a definição dos processos, da paralelização, e da
segmentação, e a modelagem dos sistemas de informação e comunicação, além
dos sistemas sociais de apoio (LIMA; COSTA; BUSETTI, 2000).
Um modelo de projeto organizacional pode ser definido, conforme Stanford
(2007), como uma imagem guia do projeto, ou como a representação dos
componentes da organização, ou ainda como a demonstração de informações,
atividades, relacionamentos. A utilização de um modelo de projeto ajuda a prever
problemas e eventos para a estrutura organizacional, provê um sistema de
comunicação, oferece uma linguagem comum ao desenho do processo, auxilia a
solução

de

questões

de

projeto,

e

ilustra

interações,

alinhamentos,

e

interdependências na organização (STANFORD, 2007).

2.2.1 Modelos de Projeto de Organizações

A

organização

efetiva

é

aquela

que

tem

sua

estrutura,

práticas

administrativas, recompensas e gestão de pessoas, modelados de acordo com a
sua estratégia (GALBRAITH, 1983). Dessa forma, o desenho de uma organização é
completo apenas quando a estrutura é balanceada com os processos de
gerenciamento, entre eles o planejamento, o controle, a comunicação, a informação,
a avaliação e as recompensas a pessoas (HAX; MAJLUF, 1981). Assim, um modelo
de projeto deve ser assumido para o desenvolvimento do desenho organizacional.
A partir da década de 1970, teorias de sistemas começaram a ser aceitas por
estudiosos de organizações (MERCER DELTA CONSULTING, 2004). Baseando-se
em trabalhos anteriores importantes – como os de Daniel Katz e Robert Kahn, Jay
Lorsch e Alan Sheldon, e John Seiler – modelos de dinâmica organizacional vieram
a serem propostos por David Nadler e Michael Tushman, Harold Leavitt, e Jay
Galbraith, quase simultaneamente (MERCER DELTA CONSULTING, 2004). Outros
modelos com alguma relevância ao projeto organizacional são, muitas vezes,
métodos de diagnóstico de organizações (FALLETTA, 2005).
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Os seguintes modelos fazem parte da gama de trabalhos sobre teoria
organizacional: Force Field Analysis13 de Lewin (1951); Modelo de Leavitt (1965);
Análise de Sistemas de Likert (1967); Teoria de Sistemas Abertos (1966); Modelo de
Seis Caixas de Weisbord (1976); Modelo de Congruência (1977); McKinsey 7S
(1981); TPC de Tichy (1983); Programação de Alta Performance (1984); Diagnóstico
Comportamental Grupal e Individual (1987); Modelo de Performance e Mudança
Organizacional de Burke-Litwin (1992); Inteligência Organizacional de Falletta (2008)
(FALLETTA, 2005); Modelo de Quatro Quadros de Bolman & Deal (1989); Modelo
de Sistemas Sociotécnicos de Freedman (1987); Modelo de Pragmática Emergente
de Hornstein e Tichy; Metáforas de Gareth (1986); Modelo de Organizações
Dinâmicas de Kotter (1978); as Cinco Vias de Kilmann (2004) (NOOLAN, 2004);
Modelo AQAL14 de Wilber; Rede Fractal de McMillan; e a Corporação Holônica de
McHugh. Para oferecer visões distintas do Modelo Estrela de Jay Galbraith (1977) –
utilizado nesse trabalho –, são descritos a seguir detalhes de alguns modelos mais
tradicionais, e de outros relativamente novos – para conceitos novos de
organização.

2.2.1.1 McKinsey 7S

O Modelo McKinsey 7S foi desenvolvido por Tom Peters e Robert Waterman
na década de 80, devido à necessidade percebida de uma definição organizacional
coesa e útil ao projeto das organizações (CHEAL, 2008). Ele leva o nome da
empresa de consultoria onde os autores o desenvolveram, unido ao 7S que
representa as iniciais (em inglês) de todos os elementos da organização (DUTRA,
2005).
O Modelo 7S, segundo Cheal (2008), funciona pelo desmembramento da
organização em componentes, de forma a contemplar todos os elementos
necessários. Ele parte da premissa de que a organização não é composta
unicamente pela sua estrutura, mas de sete elementos (os 7S): Estrutura,
Estratégia, Sistema, Estilo, Funcionários, Habilidades, todos interagindo e
convergindo para o elemento Valores Compartilhados (DUTRA, 2005). “Uma
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Análise de Campo de Força
All Quadrants All Levels (todos os quadrantes todos os níveis)
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organização é a manifestação das relações sistêmicas entre os 7S’s” (CHEAL, 2008,
tradução nossa).
Segundo Falletta (2005), cada uma das variáveis do Modelo Mckinsey 7S é
definida pelos seus autores: estrutura é definida como o esqueleto da organização,
ou o organograma; estratégia é o plano de ação referente à alocação de recursos
necessários para atingir as metas definidas; sistemas são os processos e
procedimentos da organização; funcionários são descritos em termos de categorias
pessoais, como engenheiros e técnicos; habilidades são as capacidades que os
funcionários devem deter; estilo é, no modelo, a forma de se comportar frente aos
objetivos organizacionais; e os valores compartilhados referem-se aos conceitos e
princípios que todos os membros da organização devem dividir.
O Modelo 7S é uma ferramenta utilizada para análise e diagnóstico
organizacional, e então para o planejamento de mudanças e projeto organizacional
(CHEAL, 2008). A idéia principal é que todas as sete forças sejam alinhadas para
que a organização seja dirigida impetuosamente em direção a seus objetivos
(PETERS, 2011). Falletta (2005) explica que o formato do modelo é desenhado para
ilustrar a interdependência entre os sete elementos (7S), que são as variáveis de
crucial importância para os projetistas e para os executores do projeto da
organização. “Os autores concluíram que uma companhia não pode simplesmente
mudar uma ou duas variáveis para mudar a organização inteira” (FALLETTA, 2005,
tradução nossa).
Os autores do modelo separam os seus elementos em “hard” – estrutura,
estratégia, funcionários e sistemas, que podem ser encontrados facilmente em
documentos e gráficos –, e “soft” – habilidades, valores, e estilo, que dependem das
pessoas e são mais difíceis de serem descritos, planejados, e influenciados
(DUTRA, 2005).
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Figura 2. Modelo McKinsey 7S

Fonte: elaborado pelo autor.

2.2.1.2 Seis Caixas (Six-Box)

O Modelo Seis Caixas, desenvolvido por Marvin Weisbord inicialmente para
instituições de ensino, pretende definir que fatores devem ser vistos para diagnóstico
e solução de problemas organizacionais (VERGHESE, 2007). Com foco no
desenvolvimento das pessoas e em postos de trabalho com significado para elas,
Weisbord propõe quatro práticas: avaliar o potencial para ação, unir o sistema
organizacional inteiro, focar no futuro, e oferecer tarefas que, segundo a estrutura,
as pessoas possas fazer por si próprias, com autonomia (VERGHESE, 2007).
Os elementos do Modelo Seis Caixas que representam e englobam os
processos organizacionais, conforme Verghese (2007), incluem a análise do sistema
forma e do informal. Para o projeto organizacional ser efetivado, o modelo propõe
seis itens (caixas): propósito, estrutura, relacionamentos, recompensas, mecanismos
auxiliares e liderança (VERGHESE, 2007).
Na caixa Propósito do modelo, como diz Verghese (2007), estão a missão, as
metas, e os objetivos da organização. O propósito deve ser claro para todos os
membros, mesmo quando discordarem ou possuírem filosofias diferentes da
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instituição, pois o mais importante é que trabalhem focados na missão definida e
comum a todos (VERGHESE, 2007).
No Modelo de Weisbord, a caixa Estrutura é a imagem dos níveis de
autoridade e dos relacionamentos formais entre os grupos (VERGHESE, 2007). A
estrutura deve ser o meio formal para facilitar o trabalho e direcionar a organização
para o atingimento do objetivo institucional, através de um desenho estrutural
acurado que legitime a autoridade e o poder de decisão (VERGHESE, 2007).
A caixa Relacionamentos trata das pessoas e de tudo que envolve a interação
com as mesmas, como a tecnologia e a comunicação (VERGHESE, 2007). O
objetivo desse elemento é diagnosticar o conflito existente e como ele é gerenciado
na organização, e se isso está tendo impacto positivo ou negativo no resultado
(VERGHESE, 2007).
Verghese (2007) diz que a caixa Recompensas do Modelo trata da motivação
e da realização do trabalho pelas pessoas, e do sistema que as recompensa por
isso. O importante nesse quesito, explica (VERGHESE, 2007), é analisar como as
recompensas estão relacionadas com as metas da organização, fazendo as pessoas
realizarem seu trabalho em benefício do objetivo institucional.
A caixa nomeada Mecanismos Auxiliares é o conjunto das ferramentas e
materiais customizados para cooperar e coordenar atividades na organização:
manuais, procedimentos, reuniões, memorandos, relatórios, ou mesmo posições que
existam para unir informação na organização (VERGHESE, 2007). Esses
mecanismos devem ser verificados quanto a sua efetividade e valor.
Por fim, a caixa Liderança, no Modelo Seis Caixas de Weisbord, define os
chefes de departamentos, o que inclui o estilo de liderança, os métodos de
coordenação, o foco nos desafios, relacionamentos, identificação de propósitos,
gerenciamento de conflitos e administração financeira (VERGHESE, 2007). “A
medida de efetividade do chefe de departamento é a quantidade de influência ou
poder que se percebe que ele possui” (VERGHESE, 2007, tradução nossa).
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Figura 3. Modelo Seis Caixas

Fonte: Verghese (2007), tradução nossa.

2.2.1.3 Congruência

A congruência, conforme Falletta (2005), é o grau em que as necessidades,
demandas, objetivos e estruturas de um componente são consistentes com mesmos
parâmetros de outro componente organizacional. A base do Modelo de Congruência
Organizacional é o ajuste entre os componentes do sistema da organização, a partir
da análise da consistência entre esses elementos (FALLETTA, 2005). Esse modelo
foi criado por David Nadler e Michael Tushman com a premissa mor de que, para
uma organização ser efetiva,

suas partes e componentes precisam ser

consistentemente estruturadas e gerenciadas (BORRELLI, 2008).
O Modelo de Congruência sugere que a organização seja entendida como um
sistema que consiste de entradas internas e externas; de estratégias para
transformar a visão em decisão; de saídas de produtos e serviços para atender os
objetivos estratégicos; e de processos críticos de transformação de entradas em
saídas (MERCER DELTA CONSULTING, 2004). É importante que a natureza de
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cada componente e a sua influência no sistema organizacional seja claro ao projeto
da organização (MERCER DELTA CONSULTING, 2004).
Nadler e Tushman organizaram seu modelo com quatro componentes
essenciais, que devem ser estruturados corretamente para o sucesso da
organização: Entradas, Processo, Feedback, e Saídas (BORRELLI, 2008).
As entradas do sistema são os recursos disponíveis a organização, para
produzir as saídas. No Modelo de Congruência, ela é desmembrada em ambiente –
que trata da demanda externa –, recursos – que inclui todos os bens tangíveis e
intangíveis utilizados pelo sistema –, histórico – sobre como o sistema se comportou
no passado –, e estratégia – que determina quais saídas o sistema deve gerar
(BORRELLI, 2008).
O processo, no Modelo de Congruência, é descrito como o conjunto de
componentes organizacionais que transformam as entradas em saídas (BORRELLI,
2008). Dentro do processo, encontram-se as atividades, os indivíduos, e os
elementos formais e informais da organização (BORRELLI, 2008).
As saídas do sistema são, conforme Borrelli (2008), tudo o que é produzido
pela organização, sejam produtos, serviços, ou até mesmo alguma medida de
sucesso da organização.
Segundo Nadler e Tushman (1989), existem ainda quatro núcleos que devem
ser congruentes dentro da organização: trabalho, pessoas, estruturas e processos
formais, e estruturas e processos informais. Além disso, Borrelli (2008) mostra que
os autores do Modelo de Congruência também criaram um método de oito passos
para análise de problemas organizacionais, para ser utilizado concomitantemente ao
modelo de projeto. Dessa forma, é possível aos projetistas identificar problemas
sistêmicos, construir planos corretivos, implementar e monitorar as mudanças na
organização (BORRELLI, 2008).
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Figura 4. Modelo de Congruência

Fonte: Noolan (2004), tradução nossa.

2.2.1.4 Performance e Mudança Organizacional
O modelo de mudança organizacional de Burke-Litwin (1992), desenvolvido
por Warner-Burke e George Litwin, é inovador por fazer distinção entre a mudança
transacional e a transformacional (RIBEIRO, 2009). Na mudança transacional, a
natureza fundamental da organização permanece a mesma enquanto apenas alguns
elementos da organização são modificados. Na mudança transformacional, a
natureza da organização é fundamentalmente alterada ou transformada (LA
GRANGE, 2007).
Durante a mudança transacional, de acordo com esse modelo, mudanças em
estruturas, práticas de gerenciamento e sistemas de gestão causarão alterações no
clima das unidades de trabalho, o que muda a motivação e, consequentemente, a
performance organizacional e individual (LA GRANGE, 2007). Já durante a mudança
transformacional, a mudança deve ser feita na missão e estratégia, estilos de
liderança e cultura organizacional e, em teorias recentes, na performance individual
e organizacional (LA GRANGE, 2007).
O Modelo de Burke-Litwin, segundo Martins e Coetzee (2009), prevê as
consequências do comportamento e do desempenho na organização, trabalhando
com causa e efeito, servindo de guia para o diagnóstico e o projeto organizacional.
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O modelo é apresentado em forma de diagrama, com os fatores mais importantes
elencados no topo, e gradualmente sendo menos importantes nos níveis mais
baixos (BURKE; LITWIN, 1992). Segundo Burke e Litwin (1992), o modelo avalia
que todos os fatores são integrados, sendo que a mudança de um eventualmente
afetará todos os demais.
Figura 5. Modelo Burke-Litwin

Fonte: Noolan (2004), tradução nossa.

2.2.1.5 Rede Fractal (Fractal Web)

A Rede Fractal, de Elizabeth McMillan, é um modelo de estruturação
organizacional baseado em princípios de desenho oriundos do paradigma da
complexidade (McMILLAN, 2002). O termo fractal foi utilizado por Benoit Mandelbrot
para descrever um novo tipo de geometria, que contempla formas irregulares que se
repetem infinitamente quando expandidas ou retraídas (McMILLAN, 2002).
O modelo baseia-se em estruturas biológicas, como o sistema circulatório
humano, sendo desenhado para permitir um constante fluxo de energia e informação
em toda a organização (McMILLAN, 2002). A estrutura fractal, como explica
(McMILLAN, 2002), permite aos funcionários responder espontaneamente a eventos
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de acordo com um senso comum de direção e propósito. O modelo busca a
chamada auto urbanização em suas equipes e projetos, prevendo assim que os
valores organizacionais proporcionem o ambiente propício para tal (McMILLAN,
2002).
O modelo replica os aspectos e a forma dos grupos internos de acordo com a
da estrutura da organização, transmitindo os valores organizacionais para cada nível
organizacional

(McMILLAN,

2002).

Todos

participam

no

aprendizado,

no

planejamento do futuro, na tomada de riscos, em novos projetos, na avaliação do
macro ambiente, na divisão de experiências, no movimento de recursos, na
observância da segurança e requerimentos legais, em compreender os clientes, e
até em relaxar de tempos em tempos (McMILLAN, 2002). Entretanto, a forma fractal
da estrutura faz a organização ter todos os setores e conexões necessários para
funcionar efetivamente (McMILLAN, 2002).
Para o projeto da organização, o modelo prevê o planejamento de câmaras e
artérias: as primeiras são os setores e departamentos, onde o trabalho é realizado;
as últimas, as conexões de recursos, informação, e ideias entre as câmaras
(McMILLAN, 2002). Cada câmara no modelo é dinâmica, não fixa, pois o seu
formato pode mudar de acordo com as necessidades da organização, do grupo, ou
dos indivíduos, formando uma estrutura flexível e apta a renovar-se de acordo com
as mudanças do ambiente (McMILLAN, 2002). Existe ainda, Segundo (McMILLAN,
2002), um coração da organização, onde todas as artérias se encontram, e são
supridas com os propósitos e valores comuns a todas as câmaras, ou seja, a
organização inteira (McMILLAN, 2002).
Figura 6. Fractal Web

Fonte: McMillan (2002), tradução nossa.
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2.2.1.6 Cinco Vias (Five Track)

Ralph Kilmann (1985) propõe um modelo organizacional composto por uma
série de passos integrados, identificados em cinco vias, para levar a organização ao
sucesso. Cada via remete uma única propriedade organizacional, de maneira que
todas devem ser trabalhadas concomitantemente, pois as cinco vias são as barreiras
controláveis para o alcance do sucesso organizacional (WALKER, 1997).
A Via Cultural trabalha os costumes e valores organizacionais, sendo que
diferentes tipos de cultura podem ser encontrados nas organizações (WALKER,
1997). A Via de Habilidades Gerenciais foca nas capacidades e técnicas utilizadas
para administrar a organização (WALKER, 1997). A Via de Formação de Equipes
abrange o que é relativo às pessoas da organização e a forma como trabalham
(WALKER, 1997).
A Via de Estratégia-estrutura trata da implantação de uma estrutura
operacional para suportar as decisões estratégicas – a missão, a visão, e os valores
fundamentais da organização (WALKER, 1997).
A Via do Sistema de Recompensas é a estruturação do sistema homônimo,
de forma a estimular o comportamento, a performance, e as entregas individuais e
coletivas, em consistência com a missão, a visão, e os valores da organização
(WALKER, 1997). Entre os tipos de recompensas que fazem parte do sistema,
encontram-se salário, bônus monetários, brindes, placas de reconhecimento, entre
outros, de maneira que a companhia ganhe flexibilidade para suficiente para
promover o desempenho individual e coletivo, e o cumprimento da estratégia
organizacional (WALKER, 1997).
Figura 7. Modelo Cinco Vias de Ralph Kilmann

.
Fonte: elaborado pelo autor.
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2.2.1.7 AQAL
Ken Wilber apresenta o AQAL (acrônimo em inglês para “All Quadrants, All
Levels”) como um modelo de integração entre as correntes filosóficas perenes com a
diferenciação moderna entre as esferas de valores culturais (McFARLANE, 2001).
Ele oferece um quadro que sintetiza vários campos de estudos teóricos, unindo
visões diferentes em uma mesma dimensão (BOWMAN, 2009).
O modelo AQAL utiliza quatro quadrantes que servem de dispositivo
heurístico, a fim de indexar o conhecimento nos campos do gerenciamento e da
liderança (McFARLANE, 2001). Assim, é possível compilar muitas das principais
abordagens de administração em um quadro, para antever quando, onde, e quais
delas irão ou não funcionar, e por que (INTEGRAL INSTITUTE, 2006). O quadro é
dividido em quatro quadrantes, com dimensões interiores e exteriores, chamadas de
perspectivas, que têm o objetivo de tornar mais compreensiva e efetiva a
organização (INTEGRAL INSTITUTE, 2006). São utilizados pelo modelo, ainda,
cinco elementos – quadrantes, níveis, linhas, estados, e tipos – como aspectos de
avaliação do quadro (WILBER, 2006).
Figura 8. Modelo AQAL

Fonte: Stanford (2007), tradução nossa.
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2.2.1.8 Corporação Holônica

O Modelo de Corporação Holônica é baseado em conceitos que satisfaçam a
necessidade organizacional de possuir modelos de produção flexíveis, abertos, e
reconfiguráveis (CHACÓN et al., 2008). Isso é feito através de estratégias e
relacionamentos que envolvem toda a dinâmica do ambiente de negócios.
Atualmente, existem muitos modelos que utilizam a abordagem holônica para
projetar sistemas de produção e arquiteturas organizacionais: Koestler (1967),
Chritense (1994), Brussel et al (1998), Brusel, Wyns e Valckenaers (1998), Hannover
(2000), Wyns (1999), e Chacón et al (2007) (CHACÓN et al., 2008).
A organização holônica busca desenvolver a máxima eficiência através da
reorganização e distribuição de seu sistema, encontrando os parceiros colaborativos
mais apropriados (ULIERU, 2002). Isto quer dizer que são criados ramos em uma
estrutura chamada holarquia, onde possuirão máxima sinergia e eficiência, através
das interações colaborativas em substituição a cadeia de suprimentos (ULIERU,
2002). Segundo Chacón et al. (2008), todos os ramos – também chamados de
holons – possuem a mesma estrutura, gerando um modelo auto-organizável
semelhante a sistemas biológicos, onde os níveis menores copiam o desenho dos
maiores. Assim, as partes dever ter comportamento de grupo e como partes
separadas que contribuam para um objetivo estabelecido, sendo que cada ramo
pode fazer parte de diferentes grupos, com regras específicas que descrevem seu
comportamento (CHACÓN et al., 2008).
Assim, a organização é, em todos os seus elementos, projetada como um
conjunto de ramos, que são integrados e interagem conforme a lógica holônica
(CHACÓN et al., 2008). A idéia principal do modelo de Corporação Holônica é a de
que cada ramo atue como uma entidade autônoma, ao mesmo tempo em que
coopera para formar uma hierarquia de sistemas auto-organizada (ULIERU; ESTE,
2004). O modelo permite o gerenciamento de recursos e informação em empresas
globais com forte atuação virtual (ULIERU; ESTE, 2004).
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Figura 9. Modelo Corporação Holônica

Fonte: Stanford (2007), tradução nossa.

2.2.1.9 Inteligência Organizacional

O Modelo de Inteligência Organizacional de Falletta (2008) tem por base a
busca de um gerenciamento eficientemente processado, alterado, medido, e
pensado para a organização, em seus elementos de Capital Humano, Capital
Organizacional, e Capital Relacional (JUNG, 2009). O objetivo do modelo é
entender, integrar e aperfeiçoar atividades específicas da organização, de forma a
melhorar a inteligência organizacional e competitiva (JUNG, 2009).
A inteligência competitiva é o processo sistemático de coletar informações de
alvos estratégicos, como clientes, competidores, adversários, tecnologias, e tudo
mais que tenha influência no ambiente de negócio.
A noção de inteligência competitiva foi originalmente desenvolvida por órgãos
governamentais norte-americanos, e utilizado extensivamente durante a Guerra Fria.
O projeto de organizações pelo método da inteligência competitiva serve-se
de todos os dados – provenientes de ferramentas como métricas, balanced
scorecards, 360º, benchmarkings – para desenvolver uma técnica de prever e
planejar as variáveis organizacionais e do negócio (FALLETTA, 2008).
O Modelo Organizacional baseado na Inteligência Competitiva trabalha
essencialmente com a informação disponível, servindo para a análise e estruturação
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da organização, segundo os seguintes elementos críticos: determinar os
requerimentos das partes interessadas (stakeholders); definir a agenda de pesquisa
em Recursos Humanos; identificar fontes de dados e de informações; coletar os
dados e informações; transformar os dados em informações; comunicar e utilizar os
resultados de inteligência; e validar a criação da estratégia, tomadas de decisão,
execução, e aprendizado, nessa ordem (FALLETTA, 2008).

2.2.2 Modelo Estrela

Dentre todos os modelos disponíveis na literatura, o Modelo Estrela de Jay
Galbraith foi escolhido como base para a presente pesquisa. Esse modelo inicia com
a definição da estratégia da organização, para então desenhar a estrutura, os
processos (fluxos de informação), o sistema de recompensa e, por fim, as políticas
de pessoal (ZUIM; GUZMÁN, 2001). “O Modelo Estrela consiste em políticas que
podem ser controladas pelos líderes e que podem afetar o comportamento dos
empregados” (GALBRAITH, 2012, tradução nossa).
A estrela de cinco pontas do Modelo de Galbraith (Figura 10) demonstra
graficamente o direcionamento do projeto organizacional: um vértice indica a
estratégia como direção; outro, a estrutura como a organização do poder; a terceira
ponta mostra os processos de fluxo de materiais e informação, e a cadeia de valor;
na outra ponta, as recompensas às pessoas, como forma de motivar, e realizar os
objetivos estratégicos; e, por fim, a ponta dos recursos humanos a serem geridos
pela organização (LIMA, 2001). Embora todos os elementos do Modelo Estrela
sejam interligados e se influenciem diretamente, o estudo de cada ponta
individualmente pode aprofundar o entendimento do modelo.
Figura 10. Modelo Estrela de Galbraith

Fonte: Galbraith (2011)
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2.2.2.1 Primeira Ponta: Estratégia

Porter (1996) ensina que a essência da estratégia está em escolher agir de
forma diferente dos rivais. Portanto, a estratégia é a escolha de uma posição única e
individual de uma empresa no mercado (CHIAVENATO, 2008), composta por planos
e objetivos pensados para que a organização alcance os resultados desejados
(BERNARDI, 2010). “A estratégia é um processo organizacional de várias maneiras
inseparável

da

estrutura,

do

comportamento

e

da

cultura

da

empresa”

(FERNANDINO, 2007).
Formular a estratégia de uma empresa é uma tarefa complexa, devido a uma
ampla gama de fatores e componentes internos e externos (BARBOSA; BRONDANI,
2005). Conforme Chiavenato (2008), a estratégia depende da decisão sobre os
clientes que se pretende servir, e os valores que se deseja oferecer a esses clientes.
No contexto da empresarial, define-se estratégia como a capacidade de ajustar a
organização às mudanças de cenário e ambiente, mantendo a visão de futuro e
perpetuidade organizacional (BARBOSA; BRONDANI, 2005).
A estratégia de um negócio deve focar em diversos focos, como a expansão
geográfica, inovação de processos e produtos, aquisições externas, crescimento
interno, integração vertical e horizontal, e desenvolvimento da organização (HAX;
MAJLUF, 1981). A estratégia adequada deve ser escolhida através da análise da
atratividade e da competitividade do setor, e deve ser feita com total compreensão
das regras de concorrência no cenário de atuação (BERNARDI, 2010). “A escolha
da estratégia influi nas características internas da organização” (DAFT, 2008, p. 65).
O processo de decisão da estratégia inicia pela avaliação da situação da
organização e do ambiente, o que sempre é influenciado pelas ideologias do grupo
decisório (SCHERER, 2007).
Daft (2008, p. 19) explica que a estratégia de uma organização define o
propósito e as técnicas que a diferenciam das demais, através de um plano de ação
para alocar recursos e interagir com o ambiente, de forma a atingir as metas da
organização. Desde a década de 80, as empresas são vistas como organismos
vivos, e a estratégia é concebida como um movimento da organização em direção
ao cumprimento de sua missão, disseminando-se nos diversos níveis de acordo com
a estrutura hierárquica (PINO NETO, 2004).
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Para o Modelo Estrela, não existe um desenho organizacional único que
atenda às necessidades estratégicas de todas as empresas (GALBRAITH, 2012).
Especialmente porque a estratégia define a direção da organização, especificando
as vantagens competitivas para diferenciar-se no mercado (GALBRAITH, 2011). O
autor do Modelo Estrela define a estratégia como o eixo central de um projeto
organizacional (BATISTA NETO, 2008).
A estratégia principal de uma organização precisa ser suportada por todas as
áreas, e isso requer sua compreensão integral e o alinhamento entre elas
(GALBRAITH, 2011). No Modelo Estrela, a estratégia delimita os produtos e serviços
a serem oferecidos, os mercados a serem atendidos, e os valores que se quer
oferecer ao cliente, além de especificar fontes de vantagens competitivas
(GALBRAITH, 2012). Assim, uma empresa com foco no cliente, por exemplo, mais
do que oferecer produtos e serviços separados, deve disponibilizar soluções
completas para as necessidades dos clientes, construindo relacionamentos
duradouros com os mesmos através da customização dos produtos e serviços
oferecidos (GALBRAITH, 2011).
Segundo Batista Neto (2008), a formulação da estratégia no Modelo Estrela é
orientada em três focos: produto, operação e cliente. Na estratégia orientada ao
produto, o foco principal consiste em desenvolver os melhores ou novos produtos
para o mercado, priorizando a inovação, o conhecimento, e a diversidade (BATISTA
NETO, 2008); com a estratégia orientada a operação, a empresa concentra-se em
aumentar a eficiência dos processos internos, buscando competir por custos,
priorizando a padronização, o controle do processo e das operações (BATISTA
NETO, 2008); e a estratégia com foco no cliente direciona a organização para a
segmentação do mercado-alvo, seja ela relativa à geografia, à classe social, à faixa
etária, ao porte ou relevância do mercado, ao poder aquisitivo, entre outras
possibilidades (BATISTA NETO, 2008). Nesse modelo estratégico, a organização se
molda às necessidades dos clientes, mantendo seus negócios concentrados em
desenvolver relacionamentos de longo prazo com os mesmos (BATISTA NETO,
2008). No Modelo de Galbraith (2011), a estratégia irá definir como são modeladas
as demais pontas da estrela.
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2.2.2.2 Segunda Ponta: Estrutura

A estrutura organizacional é a interação entre os membros da organização,
incluindo

relações

hierárquicas,

como

representadas

no

organograma

(FERNANDINO, 2007). Toda a estrutura da organização está refletida no seu
organograma, que nada mais é do que a representação visual do grupo de
atividades e processos organizacionais (DAFT, 2008). Na estrutura se define como
são compostas as unidades organizacionais, as relações hierárquicas, o conteúdo
do trabalho e as responsabilidades, a coordenação, os sistemas de medição e
informação, e os sistemas de recompensa (ZUIM; GUZMÁN, 2001).
A estrutura de uma organização abrange uma gama de processos, sistemas e
mecanismos, de forma a dirigir as pessoas a realizarem suas tarefas em prol de um
objetivo específico maior (ZUIM; GUZMÁN, 2001). Ela (a estrutura) possui foco no
interior da organização, dividindo o trabalho e definindo a cadeia de relações de
liderança e subordinação, além de direcionar a informação e a comunicação internas
(BATISTA NETO, 2008). “Estruturas são os padrões formais de relacionamento
entre grupos e indivíduos” (ZUIM; GUZMÁN, 2001).
As estruturas organizacionais variam de acordo com o ambiente, o porte da
organização, o uso de determinadas tecnologias, ou com os próprios processos que
são usados (FERNANDINO, 2007). Há mais de 70 anos, vários estudos e
experiências vêm sendo realizados para o desenvolvimento de novas arquiteturas
organizacionais, de acordo com o conceito de sistema sociotécnico, que substituiu o
modelo mecânico e burocrático de Taylor e Ford (BASTOS; BORGES-ANDRADE,
2002). Hoje se percebe que “organização é mais do que estrutura somente”
(GALBRAITH, 1983, tradução nossa).
A eficiência da estrutura organizacional é dependente da integração entre as
pessoas que ela organiza, além da qualidade de seu próprio projeto (FERNANDINO,
2007). Portanto, a “estrutura ideal incentiva os funcionários a fornecer informação e
coordenação horizontais onde e quando necessárias” (DAFT, 2008, p. 86). Quando
se sabe o que esperar de cada membro, e os objetivos e estratégias estão
claramente definidos, a organização é corretamente estruturada (FERNANDINO,
2007).
“O delineamento da estrutura se dá a partir do efeito que o ambiente causa na
organização” (FERNANDINO, 2007). A alocação de recursos e a adaptação dos
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negócios às mudanças do ambiente, como explicam Hax e Majluf (1981), deve ser
facilitada pela estrutura. Essa última, portanto, deve ser construída como meio para
facilitar os processos da organização, através da definição dos centros de
resultados, das equipes de apoio, e dos sistemas de comunicação (GOMES, 2006).
“A chave para projetar uma estrutura organizacional é construir padrões de
processamento de informação dentro da estrutura que sejam compatíveis com as
necessidades de informação demandadas pela tarefa” (ZUIM; GUZMÁN, 2001).
Existem três componentes essenciais para serem considerados na definição da
estrutura: as relações hierárquicas, a divisão das pessoas em departamentos, e o
projeto de sistemas de comunicação, coordenação, e integração entre os setores da
organização (DAFT, 2008). “O projeto geral da estrutura organizacional indica três
coisas – atividades de trabalho necessárias, relações de subordinação e
agrupamentos departamentais” (DAFT, 2008, p. 95).
“A estrutura organizacional determina onde o poder e a autoridade formais
estão localizados. Ela inclui os componentes organizacionais, seus relacionamentos
e a hierarquia” (GALBRAITH, 2011, p. 25). No Modelo Estrela, os componentes e
papeis da organização com maior impacto na estratégia e nos centros de lucro da
empresa são definidos pela estrutura organizacional (GALBRAITH, 2011). Dessa
maneira, a organização pode, conforme Galbraith (2011), ser estruturada por
Função, Geografia, Produtos, Cliente, ou ainda de forma híbrida por Operações
Internas e Suporte ao Cliente.
“As estruturas organizacionais baseadas no cliente, no mercado ou em
segmentos de setores específicos facilitam a condução de transações com a
organização” (GALBRAITH, 2011, p. 91). Assim, as companhias que se estruturam
ao redor dos segmentos de clientes coletam informações, medem lucros, gerenciam
divergências, processos, desempenho, e recursos humanos de acordo com
categorias de clientes (GALBRAITH, 2002). O que mais diferencia as organizações
centradas no consumidor, segundo Galbraith (2002), é o fato de suas unidades
atuarem no lado do cliente em uma transação.
Uma organização centrada nos produtos possui um foco contrário ao da
centrada em clientes: esta procura oferecer a maior variedade de produtos aos seus
clientes; aquela procura encontrar a maior diversidade de clientes e mercados para
os seus produtos (GALBRAITH, 2002).
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Quando uma organização assume a postura de estruturar-se com foco nos
clientes, a estrutura mais comumente utilizada é a geográfica (DAFT, 2008). Em
geral, a necessidade de se localizar próxima ao mercado ou ao fornecedor é
decisiva para a organização optar pela estrutura geográfica (BATISTA NETO, 2008).
A principal vantagem dessa estrutura é a descentralização de autoridade e poder
decisório, que são deslocados para os ambientes onde cada setor da empresa
estará atuando (BATISTA NETO, 2008). No entanto, os custos podem ser
aumentados com essa divisão, devido à perda do ganho em compras e produção
em escala.
Galbraith (2011) diz que, para as organizações serem mais ágeis, a tendência
atual consiste em diminuir os níveis hierárquicos, ou seja, horizontalizar a estrutura,
delegando responsabilidades maiores às equipes no que tange a administrarem e
coordenarem a si próprias. Assim, com remoção de níveis gerenciais da estrutura, a
comunicação com os clientes e as decisões internas são aproximadas, gerando
autonomia nas equipes, e reduzindo gastos (GALBRAITH, 2011). Segundo Cruz
(2005), a estrutura horizontal possui âmbitos de atuação ao invés de níveis, o que
facilita e estimula a tomada das decisões, a distribuição de responsabilidades, e a
rapidez de atuação.
A estruturação horizontal organiza os funcionários dos em torno de um
processo central de trabalho, da informação, e dos fluxos de materiais que atendem
diretamente os clientes (DAFT, 2008). No entanto, o reprojeto de uma organização
com essa estrutura exige mudanças na cultura, nos cargos, na filosofia empresarial,
na comunicação, e nos sistemas de recompensa (DAFT, 2008).
A expansão estrutural de modo horizontal requer uma maior integração
vertical, gerando novas posições na dimensão vertical da organização (FINK; JENK;
WILLITS, 1983). “Muitas organizações estão saindo de estritas hierarquias verticais
para estruturas descentralizadas flexíveis e enfatizam a colaboração horizontal, a
troca de informação em larga escala e a adaptabilidade” (DAFT, 2008, p. 26).
A descentralização almejada na estrutura horizontal transfere a decisão para
baixo na hierarquia da organização, oferecendo às equipes e aos indivíduos
autonomia e responsabilidade pelos resultados (PINO NETO, 2004). A quantidade
de autoridade e poder cedida aos membros de níveis inferiores deve ser definida no
projeto da estrutura organizacional (DAFT, 2008).
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Uma das mais importantes decisões a serem tomadas quando do projeto da
estrutura é o ponto de equilíbrio ideal entre o controle vertical da organização e a
coordenação horizontal dos departamentos (DAFT, 2008). O Modelo Estrela prevê
que primeiramente os departamentos sejam projetados de acordo com funções,
produtos, mercados ou regiões e, somente após, planejados quanto à hierarquia de
gestão e poder organizacional (GALBRAITH, 2011).
A fim de promover a descentralização, a organização pode, segundo Daft
(2008), se estruturar de acordo com produtos, serviços, projetos, negócios, ou
centros de lucros, assumindo assim uma estrutura divisional. Isso torna a empresa
mais flexível, pois cada unidade é livre para se adequar às necessidades do
ambiente onde se encontra, por meio da distribuição do poder entre elas (DAFT,
2008). Todavia, Daft (2008) afirma que nesse arranjo existe a desvantagem de
perda em economia de escala.
A estrutura divisional permite que a empresa se reorganize em grupos de
pequenas empresas, permitindo a uma corporação – por maior que seja – manter o
“modo de pensar e as vantagens de ser pequeno” (DAFT, 2008, p. 315). Entre as
vantagens desse modelo, a mais significativa diz respeito ao tempo de resposta e
adaptação a mudanças nos requisitos e condições de mercado (DAFT, 2008). Além
disso, “empresas de pequeno porte têm uma estrutura horizontal e um estilo
administrativo orgânico e livre que estimula o empreendedorismo e a inovação”
(DAFT, 2008, p. 314).
O termo orgânico, ao ser aplicado a organizações, se refere a uma estrutura
menos engessada, com fluxo livre e adaptável, sem a necessidade de definição
clara de normas e hierarquia, e com a descentralização do poder (DAFT, 2008).
Hoje, as organizações e os gerentes se aproximam de modelos baseados em
sistemas biológicos (orgânicos), abandonando muitos conceitos baseados em
sistemas mecânicos (DAFT, 2008). Fernandino (2007) vai além e afirma que, de
acordo com a atividade desempenhada, algumas empresas têm necessidade de
existirem de forma orgânica, especialmente quando é demandada flexibilidade em
suas unidades e departamentos, e em seus processos laterais.
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2.2.2.3 Terceira Ponta: Processos Laterais

As organizações, hoje, se encontram em um rápido e diferenciado processo
de mudança na sua maneira de organizar o trabalho e de gerenciar as relações
sociais internas (BASTOS; BORGES-ANDRADE, 2002). O processo de criação de
conhecimento pelos indivíduos gerou uma rede de conhecimento organizacional
interligada (PINO NETO, 2004).
Daft (2008) afirma que a comunicação horizontal não fica confinada a
departamentos, mas ultrapassa suas barreiras e oferece oportunidades de
coordenação entre as pessoas, visando à unidade de esforços e objetivos. “A
organização deve ser projetada para fornecer um fluxo de informações horizontal e
vertical, de acordo com as necessidades para a consecução das metas gerais da
organização” (DAFT, 2008, p. 87).
Nos conceitos do Modelo Estrela, os processos laterais fornecem informação
e definem as decisões a serem tomadas para coordenar atividades que abrangem
diversas unidades da organização (GALBRAITH, 2011). Segundo Fernandino
(2007), esses processos laterais oferecem formas de descentralizar as decisões da
gerência. O processo e a competência lateral, conforme Galbraith (2011), tornam
possível a junção das pessoas necessárias para solução de problemas, criação de
oportunidades, e reação a desafios, não importando onde elas estejam localizadas
na estrutura organizacional.
“A organização lateral compreende todos os mecanismos coordenadores que
aumentam a estrutura vertical para criar um projeto estrutural completo”
(GALBRAITH, 2011, p. 151). Isso inclui os processos laterais, as redes, as funções,
as equipes e os relacionamentos hierárquicos que trabalham entre os espaços
definidos no organograma, e até mesmo além dos limites da própria organização
(GALBRAITH, 2011). A informação e as decisões não podem ser confinadas pela
estrutura, mas devem romper as suas fronteiras por meio do projeto de
competências laterais, como as redes interpessoais, os relacionamentos de equipes,
os processos laterais, e os chamados papeis integradores que, segundo o Modelo
Estrela, unem diversos âmbitos da organização (GALBRAITH, 2011).
O gerenciamento dos processos da organização deve ser feito não apenas no
nível vertical convencional – planejamento e orçamento empresarial, alocação de
recursos, pesquisa e desenvolvimento, treinamento, entre outros –, mas também no
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horizontal, que compreende os processos laterais, ou seja, o fluxo de trabalho
(FERNANDINO, 2007). No Modelo Estrela, segundo Galbraith (2011), os
departamentos devem ser montados em torno de funções, produtos, mercados ou
regiões, e somente depois moldados em sua estrutura de gestão e tomada decisões.
Para que se superem os desafios relativos a divergências, duplicidade, e escala,
Galbraith (2011, p. 92) sugere “fortes conexões laterais e a centralização de
algumas funções ou serviços em comum”.

2.2.2.4 Quarta Ponta: Recompensa

A recompensa é o que uma pessoa recebe ou experimenta pela sua
dedicação, e inclui dinheiro, reconhecimento, satisfação, e aprovação social (FINK;
JENK; WILLITS, 1983). Um sistema de recompensas é a variedade delas que uma
organização oferece a seus membros (FINK; JENK; WILLITS, 1983). “Pessoas
competentes desejam trabalhar em organizações que lhes deem retorno pela
dedicação” (PINO NETO, 2004).
O sistema de recompensas pode ser projetado para estimular o crescimento e
o desenvolvimento de cada indivíduo, de maneira que os recursos humanos
atendam as necessidades da organização no longo prazo (FINK; JENK; WILLITS,
1983). No contexto organizacional atual, onde a busca por excelência é prioritária,
as organizações encontram formas de recompensar e motivar seus empregados
para que eles vejam a si mesmos como vencedores (GOMES, 2006). Motivar e
reconhecer as pessoas são um estímulo para superação de metas e objetivos
organizacionais (PINO NETO, 2004).
Cada vez mais as empresas encontram novas maneiras de remunerar os
seus empregados, utilizando-as como fator de sucesso empresarial (OLIVEIRA,
2001). Enquanto os gerentes determinam diretamente a natureza das recompensas,
muito dos sistemas de recompensas é determinado por metas, estrutura, e clima
organizacional (FINK; JENK; WILLITS, 1983). Para ser realmente efetivo, um
sistema de recompensas deve ser suficientemente compreensivo e variado para
estimular uma grande variedade de pessoas (FINK; JENK; WILLITS, 1983).
A recompensa pessoal é recebida como resultado direto do desempenho
individual, tendo a forma de remuneração, méritos, bônus, promoções, privilégios
especiais, oportunidades de aprendizado, reconhecimento, e status (FINK; JENK;
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WILLITS, 1983). As recompensas individuais em uma organização devem ser
flexíveis, abrangentes e, principalmente, realistas (FINK; JENK; WILLITS, 1983). “A
utilização de uma estrutura de cargos bem definida, associada à comparação com
dados de pesquisa especializada, auxiliam no estabelecimento de salários e na
determinação de aumentos” (OLIVEIRA, 2001).
A organização deve gerar resultados suficientes para promover políticas de
motivação, estímulo, e distribuição desses resultados (CRUZ, 2005). Quando
oferecidas na forma financeira, as recompensas podem ser diretas – salário,
prêmios, comissões – ou indiretas – férias, horas extras, gratificações, adicionais,
benefícios sociais, dentre outras (BATISTA NETO 2008). Já as recompensas não
financeiras

incluem

oportunidades

de

desenvolvimento,

reconhecimento,

estabilidade, promoções, autonomia, e qualidade de vida no trabalho (BATISTA
NETO, 2008). Se os valores pessoas de um integrante são semelhantes aos que
uma organização reflete em sua identidade e missão, então ser membro dessa
organização pode tornar-se uma forma de recompensa (FINK; JENK; WILLITS,
1983).
Galbraith (2012) diz que o sistema de recompensas, no Modelo Estrela, deve
ser coerente com a estrutura e com os processos, de maneira a influenciar as
pessoas na direção estratégica da organização. Sistemas de recompensas são
efetivos

apenas

quando

são

consistentes

com

as

escolhas

do

projeto

organizacional, pois o seu propósito é alinhar as metas dos empregados com as
metas da organização (GALBRAITH, 2012).
Para o Modelo Estrela, o sistema de recompense serve para cinco propósitos
principais: atrair e manter pessoas na organização; garantir ao menos o
desempenho mínimo desejado de cada integrante; estimular o aumento da
performance; encorajar a iniciativa e a criatividade nos membros da organização; e
promover o comportamento colaborativo entre as pessoas (FINK; JENK; WILLITS,
1983).
“O desafio de projetar sistemas de desempenho e recompensa consiste em
motivar

e

reforçar

comportamentos

que

agreguem

valor

à

organização”

(GALBRAITH, 2011, p. 205). O projeto do sistema de recompensa e reconhecimento
influencia o sucesso e o bom andamento de todos os demais elementos do projeto
organizacional, segundo o Modelo Estrela (GALBRAITH, 2011). Dessa forma, as
recompensas auxiliam as equipes a reunir pessoas que trabalhem de forma
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interdependente,

compartilhando

a

responsabilidade

pelos

resultados

da

organização (GALBRAITH, 2011).
No Modelo Estrela, os sistemas de recompensas são formados por quatro
elementos: métricas, valores e comportamentos, compensação, e recompensa e
reconhecimento (GALBRAITH, 2011).
As métricas são, segundo Galbraith (2011, p. 205), “os sistemas que
identificam indicadores e metas de desempenho da empresa, das unidades de
negócio, das equipes e dos indivíduos”.
Os valores e comportamentos desejados, no Modelo Estrela, são as ações
esperadas e mais prováveis, no sentido de gerar os resultados planejados ao
negócio, e no sentido de refletir os valores organizacionais (GALBRAITH, 2011).
A compensação, no sistema de recompensas, é o meio de reconhecer
monetariamente as contribuições de um integrante da organização, estimulando a
melhoria – ou ao menos a manutenção – de índices de desempenho (GALBRAITH,
2011).
Por fim, as recompensas e reconhecimento, para Galbraith (2011), são os
elementos não monetários que servem para complementar os sistemas de
recompensa, de forma a deixar claro a valorização de uma pessoa na organização.
Galbraith (2011) afirma que os sistemas de recompensas tendem a valorizar a
maneira como as pessoas utilizam as capacidades e o conhecimento que trazem
para a organização, e não o cargo específico que elas ocupam no momento. Sendo,
portanto, os sistemas de compensação e recompensa desenvolvidos com base em
medidas de desempenho, a opinião da equipe pode fazer parte do projeto,
utilizando-a como parte da decisão do mérito individual de seus membros
(GALBRAITH, 2011). “O feedback do desempenho é um dos aspectos de um
sistema de gestão mais amplo, que inclui a definição de metas, a mensuração e a
avaliação do desempenho” (GALBRAITH, 2011, p. 259).

2.2.2.5 Quinta Ponta: Pessoas

O projeto das organizações atuais visa encontrar integrantes que não
possuam apenas as habilidades requeridas ao seu trabalho, mas que desenvolvam
personalidades e atitudes coerentes à cultura da organização, de forma a se unirem
a cidadania organizacional (FERNANDINO, 2007). Por isso, qualidades como
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iniciativa, criatividade, e comportamento frente ao mercado são essenciais para os
membros da organização (COSTA; CERICATO; MELO, 2007). “Cada vez mais, as
empresas estão visualizando o conhecimento e o perfil de seus colaboradores como
chave da vantagem competitiva sustentável” (ABRANCHES; DAMACENO, 2005).

A ponta representando as pessoas no modelo estrela ilustra as
práticas relativas aos recursos humanos (RH) coletivos que geram a
competência

organizacional

a

partir

de

diversas

habilidades

individuais existentes no interior da organização (GALBRAITH, 2011,
p. 26).

Pessoas não administram apenas os ativos tangíveis da organização; o
intangível, como a motivação, a criatividade, as aptidões, as habilidades, e a
liderança também depende delas para ser mantido e desenvolvido na organização
(COSTA; CERICATO; MELO, 2007). Fernandino (2007) afirma que características
como conhecimentos, capacidades, necessidades, preferências, percepções e
expectativas influenciam o comportamento dos indivíduos membros da organização
Assim, o desenvolvimento dos recursos humanos deve ser direcionado de acordo
com os objetivos organizacionais, que vão determinar o tipo de habilidades, atitudes,
e valores necessários para que sejam cumpridos (FINK; JENK; WILLITS, 1983).
Nenhuma

organização

pode

colocar

todo

seu

foco

e

esforço

no

desenvolvimento de seu projeto sem considerar os indivíduos que fazem parte dela
(FINK; JENK; WILLITS, 1983). E o projeto de uma nova organização, segundo
Galbraith (2011, p. 255) exige mais do que habilidades novas: “requer que as
pessoas aprendam novos papeis, construam novos relacionamentos, adquiram
novos conhecimentos e apliquem todo esse aprendizado em novas situações”. A
política de gestão de pessoas, conforme Fernandino (2007), deve utilizar o
recrutamento, a seleção, a capacitação, e o movimento de pessoas para construir as
competências organizacionais requeridas pela estratégia da empresa.
Para

o

Modelo

Estrela,

como

explica

Galbraith

(2011), o

projeto

organizacional não poderá atingir suas metas se não contar com pessoas cuja
mentalidade, aptidões, e capacidade permitam-nas crescer e se desenvolver com a
organização. O projeto de desenvolvimento dos recursos humanos possui três
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elementos básicos: a criação de seu plano estratégico, o desenvolvimento da força
de trabalho, e a criação de planos específicos para cada função (FINK; JENK;
WILLITS, 1983). Um dos desafios no projeto organizacional baseado no Modelo de
Galbraith é a retenção e o desenvolvimento das pessoas que possam prestar
suporte à direção da organização, mas que se mantenham flexíveis para quando
essa direção sofrer alguma mudança (GALBRAITH, 2011).
Pino Neto (2004) ressalta que o capital humano da organização é formado
pelo desenvolvimento, motivação, reconhecimento, e valorização das pessoas, de
forma a tornar isso um diferencial competitivo estratégico para a empresa. “O
comprometimento da força de trabalho é um requisito fundamental para o sucesso
das transformações, já que flexibilidade requer responsabilidade individual e
corresponsabilidade entre indivíduos e equipes” (BASTOS; BORGES-ANDRADE,
2002). Devido a isso, o sucesso de qualquer mudança planejada depende das
estratégias adotadas pela organização em relação ao envolvimento do trabalhador
nos valores, objetivos, e políticas (BASTOS; BORGES-ANDRADE, 2002).
O Modelo Estrela considera a aptidão para o aprendizado como medida da
vontade e da capacidade de uma pessoa em aproveitar experiências vividas,
utilizando as lições aprendidas para superar desafios novos (GALBRAITH, 2011).
Como forma de estimular os funcionários a ajudarem-se uns aos outros no
desenvolvimento e construção de competências, a organização deve oferecer
oportunidades e suporte para que as habilidades sejam desenvolvidas e
recompensadas (GALBRAITH, 2011). Políticas adequadas de recursos humanos
produzem o talento que a estratégia e a estrutura organizacional requerem para o
direcionamento desejado a organização (GALBRAITH, 2012).
A estratégia deve determinar, conforme o Modelo Estrela, os tipos de
habilidades, de competências e de outras capacitações requeridas dos gerentes e
funcionários (GALBRAITH, 2011). Todavia, Galbraith (2011) lembra que estratégias
diferentes

demandam

talentos

e

gestão

de

pessoas

também

diferentes,

especialmente em se tratando de recrutamento, retorno sobre desempenho,
treinamento, e desenvolvimento pessoal.
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2.3 RELAÇÃO DE TERMOS DA TEO COM O MODELO ESTRELA
Quadro 1 – Termos utilizados pela TEO e sua relação com o Modelo Estrela
Modelo Estrela
Termos da TEO

Estratégia

Acionista

x

Estratégia voltada ao Cliente

x

Sobreviver, Crescer, Perpetuar

x

Plano de Ação

x

Grande Empresa / Pequena Empresa

x

Estrutura

Processos Laterais

Recompensas

Pessoas

x

Âmbitos de atuação

x

Desenho horizontal

x

Descentralização

x

Estrutura

x

Centros de Resultados

x

Organização Modular

x

Equipe de Apoio

x

Sistema de Comunicação

x

Parceria

x

Pessoa de Conhecimento

x

Negociação Líder-liderado

x

Recompensar desempenho

x

Partilhar resultado

x

Relato e Relatório

x

Acompanhar, Avaliar, Julgar

x

Programa de Ação

x

Educação pelo Trabalho

x

x

Pedagogia da Presença

x

Liderado

x

Líder

x

Empresário

x

Seleção e Retenção de Pessoas

x

Delegação

x

Espírito de Servir

x

Tarefa Empresarial

x

Ser Humano

x

Fonte: elaborado pelo autor.
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O Quadro 1 exibe os termos que a TEO utiliza em seus conceitos, e os
separa de acordo com as pontas do Modelo Estrela. Cada termo utilizado é
contemplado com um capítulo, subcapítulo, ou destaque tal nos livros da TEO que
justifica sua inclusão na lista dos principais. Portanto, o Quadro 1 oferece uma base
para a análise de conteúdo, mostrando os termos a serem ressaltados nos textos, e
as categorias em que se enquadram.
A revisão bibliográfica realizada se caracteriza como requisito para o correto
entendimento da pesquisa elaborada neste trabalho. Além da revisão, é necessário
também expor os métodos utilizados para a pesquisa, com o fim demonstrar como
se atingem os objetivos propostos.
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3 MÉTODO DE PESQUISA

Expostos os conceitos teóricos sobre projeto organizacional, filosofia
empresarial, Tecnologia Empresarial Odebrecht, e Modelo Estrela, esse capítulo
apresenta o desenvolvimento do método científico utilizado no trabalho. Mostra-se,
portanto, o delineamento e as classificações do tipo de pesquisa e os critérios
utilizados, bem como os métodos de levantamento e análise de dados.

3.1 DELINEAMENTO

A classificação de pesquisas deve ser realizada conforme a sua natureza,
abordagem do problema, objetivos, e de acordo com os procedimentos técnicos
(SILVA; MENEZES, 2005; GIL, 2002). O presente trabalho vale-se dessa divisão
para classificar a pesquisa.

Quadro 2. Classificação de pesquisas com base em sua natureza

Tipo
Básica
Aplicada

Definição
Gera conhecimentos novos e úteis, mas sem aplicação prática prevista. Envolve
verdades e interesses universais.
Gera conhecimentos para aplicação prática, voltados à solução de problemas
específicos. Envolve verdades e interesses locais.

Fonte: adaptado de Silva e Menezes (2005)

Conforme a natureza, a pesquisa desse trabalho é classificada como aplicada
(Quadro 2), pois visa à geração de conhecimento voltado à aplicação prática nas
organizações (SILVA; MENEZES, 2005). O estudo da Tecnologia Empresarial
Odebrecht conforme o Modelo Estrela faz-se através de um problema específico,
cuja solução permite a utilização dos conceitos em projetos organizacionais. Assim,
os resultados obtidos na pesquisa podem ser utilizados em situações concretas,
através da aplicação do modelo proposto de análise em conformidade com a TEO,
além da comparação com a prática verificada no estudo de caso.
O método científico pode ter caráter indutivo, quando se busca uma resposta
a partir de observações, análises e estudos, ou dedutivo, quando se parte do geral
para o particular, criando-se uma lei geral e depois se observando casos particulares

66

para verificá-la (DANTON, 2002). No corrente trabalho usa-se a indução, pois a
análise é realizada no conteúdo de teorias já propostas, buscando demonstrá-las de
maneira aprofundada, para então serem verificadas em um caso concreto. O método
indutivo é utilizado para alcançar o resultado da pesquisa, após se analisar,
descrever, e verificar os dados (BARDIN, 2011).
“A metodologia qualitativa emprega a experiência e intuição do pesquisador
para descrever as estruturas e os processos organizacionais que são objetos de
estudo” (GIBSON, 2006, p. 524). Assim, o problema de pesquisa é tratado de forma
qualitativa (Quadro 3), fazendo uso de análise de dados, interpretação de
fenômenos, e atribuição de significados (SILVA; MENEZES, 2005). Merriam (1998,
p.5, tradução nossa) ensina que a pesquisa qualitativa contempla as investigações
necessárias para se entender o significado de fenômenos sociais, distanciando-se o
mínimo possível da situação real. Esse tipo de pesquisa, no presente trabalho, pode
ser definido como: (a) genérico, pela descrição e interpretação da TEO; (b)
etnográfico, pela influência dos conceitos da TEO na cultura, valores e
comportamento organizacional; e (c) estudo de caso, com o exame de uma
organização em seu contexto atual (TEIXEIRA, 2003).
Quadro 3. Classificação de pesquisas com base em sua abordagem

Tipo
Quantitativa

Definição
Traduz em números opiniões e informações, a fim de classificá-las e analisá-las,
com o uso de recursos e de técnicas estatísticas.
Trata da relação entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, no que não

Qualitativa

pode ser traduzido em números; interpreta fenômenos e atribui significados; não
requer o uso de métodos e técnicas estatísticas; é descritiva, e seus dados
tendem a ser analisados indutivamente.

Fonte: adaptado de Silva e Menezes (2005)

Do ponto de vista dos objetivos gerais, conforme a definição de Gil (2002), a
pesquisa é classificada como exploratória (Quadro 4), pois visa analisar e tornar
mais explícita a teoria da TEO, de forma a facilitar sua aplicação no projeto
organizacional. O problema da pesquisa reside no fato de o tema do trabalho não ter
sido explorado significativamente pelo mundo acadêmico até então, o que sugere o
uso da pesquisa exploratória. Por isso, os procedimentos técnicos adotados
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classificam a pesquisa em bibliográfica e em estudo de caso (Quadro 5). O trabalho
utiliza dois métodos por se tratar de um estudo teórico-conceitual sobre a TEO
(bibliográfico), e analisar uma organização onde é aplicada (estudo de caso).
Quadro 4. Classificação de pesquisas com base em seus objetivos gerais

Tipo
Exploratória
Descritiva
Explicativa

Definição
O objetivo primordial é proporcionar maior familiaridade com o problema de
pesquisa, tornando-o mais explícito, ou constituindo hipóteses.
O objetivo principal é descrever características de determinada população ou
fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis.
O objetivo central é identificar os fatores que determinam ou contribuem para a
ocorrência dos fenômenos.

Fonte: adaptado de Gil (2002)
Quadro 5. Classificação de pesquisas com base em seus procedimentos técnicos

Tipo
Bibliográfica

Definição
Desenvolvida com base em material já desenvolvido, cobrindo uma ampla
gama de fenômenos.
Segue os passos da pesquisa bibliográfica, mas inclui documentos que não

Documental

foram analisados ou que podem ser reelaborados de acordo com o objetivo
pretendido.

Experimental

Ex-post Facto

Consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar variáveis que o
influenciam, definir formas de controle, e observar os efeitos.
Realizado após a ocorrência de variações na variável dependente, no curso
natural dos acontecimentos.

Estudo de

Refere-se a algum grupo de pessoas que possuem alguma característica

Coorte

comum, através de uma amostra acompanhada por um período de tempo.

Levantamento
Estudo de
Campo
Estudo de Caso
Pesquisa-Ação
Pesquisa
Participante

Interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer e
avaliar.
Focaliza uma comunidade, aprofundando questões propostas.
Estudo exaustivo, profundo e detalhado de um ou poucos objetos.
Base empírica associada a alguma ação ou resolução de algum problema
coletivo.
Envolve a distinção entre ciência popular e ciência dominante.

Fonte: adaptado de Gil (2002)
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Enfim, a classificação da pesquisa realizada nesse trabalho é resumida no
Quadro 6. Embora seja possível a utilização de outras características além das
escolhidas, optou-se por seguir os métodos e dimensões que parecem atender
melhor ao objetivo pretendido pelo estudo.

Quadro 6. Síntese da classificação das dimensões da pesquisa

Dimensão

Classificação

Natureza

Aplicada

Método Científico

Indutiva

Abordagem

Qualitativa

Objetivos

Exploratória

Métodos de Pesquisa

Bibliográfica (teórico-conceitual) e Estudo de Caso
Fonte: elaborado pelo autor.

Definidas as classificações do corrente estudo, é necessário demonstrar
como é desenvolvido o trabalho de pesquisa, discriminando os métodos e etapas
demandados para a obtenção dos resultados almejados.

3.2. MÉTODO DE TRABALHO
Se o método científico – conforme Moresi (2003) – é o conjunto de operações
mentais que se deve empregar na investigação, o método de trabalho é a aplicação
dessa linha de raciocínio no processo de pesquisa. O método de trabalho, portanto,
é constituído pelas atividades que permitem alcançar os objetivos propostos, ou
seja, é a definição do caminho a ser seguido, de modo a obter os resultados
pretendidos com economia e segurança (MORESI, 2003). Portanto, devem-se definir
os passos necessários para que o objetivo principal seja atingido na pesquisa. No
intuito de facilitar a visualização desses passos, a Figura 11 demonstra graficamente
a sequencia de etapas que compõem o método de trabalho.
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Figura 11. Método de Trabalho

Fonte: elaborado pelo autor.

O método de trabalho tem início com a revisão bibliográfica, que aborda os
conceitos teóricos da Tecnologia Empresarial Odebrecht e do Modelo Estrela, bem
como alguns dos demais modelos já desenvolvidos. Valendo-se do que já foi
publicado em pesquisas e livros, a fundamentação teórica apresenta as definições
gerais sobre filosofia empresarial e projeto organizacional, e as específicas sobre a
TEO e o Modelo Estrela, onde se aprofunda. Assim, o trabalho é fundamentado e
sustentado pela documentação indireta, que fornece a base teórica do estudo
(LAKATOS; MARCONI, 1992).
Após a revisão do material bibliográfico, trata-se de organizar os conceitos da
TEO em função do Modelo Estrela, por meio de uma tabela que sirva de síntese da
fundamentação teórica. Esse apanhado apresenta os principais conceitos da TEO e
sua relação com as cinco pontas do Modelo Estrela, podendo ser aplicada na
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avaliação de um projeto organizacional. O objetivo do quadro conceitual composto
nessa etapa do método é servir de roteiro à análise do conteúdo da TEO, além de
oferecer suporte aos critérios do estudo dos componentes de uma organização.
A reunião dos principais conceitos da TEO na tabela proposta favorece a
definição dos critérios de análise de conteúdo, pela identificação dos pontos-chave
da bibliografia. A escolha desses critérios é feita com base na análise da revisão
bibliográfica, em consonância com o definido em outras pesquisas relevantes.
Obtém-se, assim, um apanhado das principais ideias a serem avaliadas na análise
de conteúdo. Portanto, a definição dos principais conceitos é uma preparação para a
técnica de análise de conteúdo, que se serve dessa compilação da TEO para obter
suas unidades de registro – as palavras e sentenças que serão analisadas quanto à
frequência e sentido nos documentos estudados.
Definidos os elementos de análise de conteúdo na TEO, aplica-se o método
proposto por Laurence Bardin (2011). Através da verificação inicialmente dos
postulados da TEO nos livros de seu autor – Norberto Odebrecht –, pode-se realizar
a análise qualitativa do conteúdo no resultado encontrado. Dessa forma é inferido o
significado da filosofia empresarial em seus conceitos.
O produto da análise de conteúdo da TEO, suportada pelo resumo dos
principais conceitos teóricos (pré-análise), serve de base para a escolha dos critérios
a serem verificados na unidade de análise do estudo de caso. “A definição da
unidade de análise (e, portanto, do caso) está relacionada à maneira como as
questões iniciais da pesquisa foram definidas” (YIN, 2001). Escolhe-se como
unidade de análise, portanto, uma organização cujo projeto tenha sido baseado na
TEO, o que restringe as opções às empresas que compõem o Grupo Odebrecht.
Com os critérios e a unidade de análise definidos, o estudo de caso pode ser
realizado, com o objetivo de verificar na prática o resultado encontrado na análise de
conteúdo. O estudo de caso é uma pesquisa empírica sobre um fenômeno
contemporâneo, através da análise de seu contexto real (YIN, 2001). “A investigação
do estudo de caso [...] beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições
teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados” (YIN, 2001). Desse modo, a
análise de conteúdo fornece a teoria que orienta o estudo de caso na organização
(unidade de análise).
Por fim, o resultado final da pesquisa é atingido comparando-se a teoria
(análise de conteúdo) e a verificação prática (estudo de caso), e extraindo as
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conclusões. Assim, o estudo da TEO se completa com a visão de sua aplicação em
um caso concreto, comprovando ou refutando os diversos elementos pesquisados
que englobam a filosofia empresarial de Norberto Odebrecht.

3.3. COLETA DE DADOS

A maneira de coletar os dados utilizados na pesquisa deve ser demonstrada a
fim de esclarecer como a amostra foi selecionada, e como foram extraídos seus
elementos (LACERDA et. al., 2007). Portanto, esse capítulo visa descrever e
justificar a técnica de análise e a escolha da amostra, ou seja, como e onde se
obtêm os dados utilizados no estudo.
Como a pesquisa está dividida em dois segmentos – análise de conteúdo e
estudo de caso – é necessário definir uma amostra para cada etapa, e técnicas de
coleta exclusivas para cada. Para desenvolver a parte teórica, podem-se utilizar
várias técnicas de coleta de dados, tais como entrevistas, observação, revisão de
literatura e análise de documentos (KLIPPEL et al., 2004). Essas técnicas de coleta
são dividas por Lakatos e Marconi (1992) em documentação indireta e
documentação direta, e esta última subdividida em intensiva e extensiva. Como
técnica indireta, utiliza-se nesse estudo a pesquisa bibliográfica e documental,
coletando-se dados sobre a teoria da TEO, o Modelo Estrela, e a organização de
estudo. Quanto à documentação direta, são utilizadas as técnicas intensiva – com as
observações para o estudo de caso – e extensiva – com a análise de conteúdo de
Bardin (2011).

3.3.1 Coleta de Dados na Análise de Conteúdo

A análise de conteúdo possui, em sua etapa inicial, uma técnica de
documentação direta extensiva (LAKATOS; MARCONI, 1992), que se configura em
uma ferramenta de coleta de dados, a fim de disponibilizá-los para inferência do
pesquisador. A análise, segundo Lakatos e Marconi (1992, p. 107), “permite a
descrição sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo da comunicação”,
conquanto pese a interpretação do pesquisador sobre os dados observados
(GIBSON, 2006). “A interpretação e descrição do pesquisador são atos de coleta de
dados importantes no estudo qualitativo” (GIBSON, 2006, p. 524).
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A coleta de dados para a análise de conteúdo inicia por definir e reunir as
unidades de registro, que são os segmentos de conteúdo a serem categorizados e
contabilizados, servindo de unidade base da análise (BARDIN, 2011). Para tanto, as
unidades de registro podem ser, conforme Bardin (2011), uma palavra, tema, objeto,
personagem, acontecimento, ou ainda um documento inteiro. Nesse estudo,
utilizam-se como unidades de registro as sentenças que expõem os conceitos da
TEO, divididos em categorias conforme as pontas do Modelo Estrela (Quadro 1).
Bardin (2011) também propõe a definição das unidades de contexto como
elementos a serem considerados na coleta de dados. Essas unidades são
superiores às de registro por incluírem justamente o contexto – próximo ou
longínquo – da unidade a ser registrada, no intuito de preservar a sua significação
exata conforme o texto (BARDIN, 2011). Portanto, o uso de elementos (unidades)
contextuais seguirá a divisão adotada na obra analisada, pois assim cada unidade
de registro estará ligada ao contexto pretendido pelo autor.
Em suma, a coleta de dados para análise de conteúdo se faz definindo e
registrando-se as sentenças escolhidas na amostra, a obra de três volumes
Sobreviver, Crescer, Perpetuar (ODEBRECHT, 2006), principal documento da TEO.
Após, verificam-se as relações em seu contexto, de acordo com as suas categorias.
Assim, pretende-se obter a base sobre a qual é feita a análise qualitativa (inferência)
do conteúdo da TEO, de acordo com os critérios do Modelo Estrela.

3.3.2 Coleta de Dados no Estudo de Caso

Tendo por objetivo a verificação concreta dos resultados qualitativos da
análise de conteúdo, é mister utilizar como unidade de análise (amostra) uma
empresa que aplique a TEO em seu projeto organizacional. Para tanto, optou-se
pela Braskem S.A., petroquímica pertencente ao Grupo Odebrecht, e que realizou
importantes aquisições nos últimos anos (ESTADO DE SÃO PAULO, 2007; PORTAL
G1, 2010), característica que gera a necessidade de reprojetar as empresas que lhe
foram incorporadas. Além disso, o fato de a Braskem ser uma empresa do ramo
petroquímico torna possível avaliar o quanto a TEO – desenvolvida inicialmente para
a construção civil – é adaptável ao projeto de organizações diversas do inicialmente
previsto pelo seu autor.
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Definida a unidade de análise, portanto, é necessário também expor os
critérios da coleta de dados em si (YIN, 2001). A coleta nessa pesquisa utiliza os
resultados da análise de conteúdo para orientar a pesquisa na organização. Isso
permite a formulação de questões aplicadas em entrevistas, procedimento
incentivado pela maioria dos estudiosos (ARAUJO, 2007). Assim, busca-se obter um
quadro real e atual da unidade de análise, aplicando a entrevista em pessoas com
diferentes visões da organização, ou seja, em níveis hierárquicos diversos.
As entrevistas realizadas são gravadas e escritas, conforme a conveniência
ao entrevistado. Elas foram aplicadas em integrantes da Braskem de níveis
hierárquicos diversos, para fins de análise são divididos em gerencial e operacional.
Não é divulgado o nome e o cargo, tampouco o número de entrevistados, de modo a
preservar o anonimato. Para a presente pesquisa, crê-se suficiente apenas
identificar o nível hierárquico do entrevistado.
O estudo de caso possui, conforme Oliveira, Maçada e Goldoni (2006),
algumas variáveis que devem ser consideradas: técnica de coleta, dados qualitativos
e quantitativos, base de dados, confiabilidade, e triangulação, que é a adoção de
três ou mais formas de coleta (YIN, 2001). A técnica de coleta faz-se pela aplicação
de entrevistas e verificação documental na organização. Os dados extraídos são
exclusivamente qualitativos, permitindo a confrontação com a análise de conteúdo. A
base dos dados encontra-se na própria organização, nas pessoas e nos documentos
selecionados, o que assegura a confiabilidade e atualidade das informações. Por
fim, a triangulação é feita com a coleta de dados em pessoas e documentos,
somados à observação do pesquisador e aos dados obtidos pela análise de
conteúdo.
Dessa forma, os dados coletados na organização devem demonstrar como o
projeto da empresa foi desenvolvido e como os conceitos da TEO são aplicados na
prática. A teoria permite observar na organização as cinco pontas do Modelo Estrela
– Estratégia, Estrutura, Processos Laterais, Sistemas de Recompensa e Gestão de
Pessoas. Para tanto, o protocolo de estudo de caso serve como guia da pesquisa na
organização.
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3.3.3 Protocolo de Estudo de Caso

3.3.3.1 Visão Geral do Projeto do Estudo de Caso

O objetivo do estudo de caso nesse trabalho é a verificação prática dos
resultados obtidos na análise de conteúdo da TEO. Dessa maneira, se pretende
demonstrar o quanto a realidade condiz com as deduções da pesquisa, estudando
uma organização onde ela é aplicada. A Unidade de Insumos Básicos da Braskem
em Triunfo (Rio Grande do Sul – Brasil) foi escolhida pela conveniência ao
pesquisador.
A base teórica para a realização do estudo e formulação de questões é a
análise dos livros teóricos da TEO, ou seja, a obra Sobreviver, Crescer, Perpetuar
(Odebrecht, 2004). Para tanto, é necessária a conclusão da primeira parte do
presente trabalho, que fornece os parâmetros a serem verificados na organização
estudada. Como complementação, o livro Educação Pelo Trabalho (Odebrecht,
1991) pode auxiliar a compreensão de muitos conceitos e princípios da TEO,
facilitando a pesquisa na empresa.

3.3.3.2 Questões do Estudo de Caso
Conforme Yin (2001), o estudo de caso deve partir de algumas questões –
elaboradas pelo pesquisador – que orientam a coleta de dados. Devido a isso, e
tendo por base a análise de conteúdo, as seguintes questões norteiam o presente
estudo:
(a) como o Programa de Ação integra as cinco pontas do Modelo Estrela?
(b) qual o papel do Líder na construção da Estrutura e na formulação da
Estratégia?
(c) como a TEO define cada ponta do Modelo Estrela em função do
comportamento e da atitude das Pessoas?
(d) como é o sistema de Recompensas baseado no Programa de Ação e
como depende do Acompanhar, Avaliar, Julgar?
(e) em que sentido a Estratégia da Organização depende da relação entre
Pessoas e Estrutura? E da Estrutura com o Cliente?
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(f) como é desenhada a Estrutura da Organização a partir do princípio
“Grande Empresa com Espírito de Pequena Empresa”?
(g) como é aplicado na prática o conceito de Pequena Empresa direcionada a
um Cliente individual, em especial na indústria Petroquímica?
(h) qual a relação do Líder com o Cliente, e o impacto dessa relação na
Estratégia?
(i) como a Estrutura é desenhada seguindo o princípio de Descentralização?
(j)

de

que

forma

o

Programa

de

Ação,

o

Empresário,

e

a

Delegação/Descentralização moldam a cultura da Organização?
Deve-se definir, também, onde serão buscadas as respostas para cada
questão. A Tabela 2 demonstra as diversas fontes de dados, e as relaciona com as
questões elencadas anteriormente. Por razões de confidencialidade, não serão
divulgados nomes ou dados que possam identificar qualquer dos entrevistados. Para
fins de análise, ressalta-se apenas que todos os Gerentes e Coordenadores
possuem formação superior (graduação completa), fazem parte da empresa há mais
de 20 anos (incluindo cargos anteriores), e atuam ou já atuaram em praticamente
todas as áreas da empresa. Por sua vez os integrantes entrevistados são, ao todo,
em número de 10, oscilando entre 4 e 15 anos de tempo na empresa. Nenhum deles
atua como líder na organização. O conjunto possui representantes das áreas de
produção, manutenção, e administração da empresa.

Tabela 2. Fontes de Dados das Questões do Protocolo

Fontes de Dados
Entrevistas com Gerentes

Questões
A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J

Entrevistas com Coordenadores

A, B, C, D, E, H, I

Entrevistas com Integrantes

A, D, I, J

Documentos Oficiais

B, F, I

Fonte: elaborado pelo autor.

Com o objetivo de responder às questões propostas, elaborou-se um quadro
para servir de guia ao entrevistado (Anexo A), onde as perguntas da entrevista são
relacionadas com as inferências da análise de conteúdo e com o objetivo na
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pesquisa. Assim, os entrevistados podem responder ao questionário com um mínimo
de conhecimento sobre o escopo, os resultados teóricos, e os propósitos da
pesquisa.
Após a coleta, os dados têm de ser analisados de maneira conveniente ao
objetivo da pesquisa. Isso se aplica tanto na análise de conteúdo quanto no estudo
de caso.

3.4 ANÁLISE DOS DADOS

O tratamento dos dados coletados é realizado na fase de análise, que tem por
intento a compreensão do que foi coletado, confirmando ou refutando os
pressupostos da pesquisa (SOUZA JÚNIOR; MELO; SANTIAGO, 2010). Assim, a
interpretação, análise, e síntese transformam o dado bruto em dado elaborado,
possibilitando as constatações de aprofundamento da investigação (FREITAS;
JANISSEK-MUNIZ, 2008). A análise de dados contempla desde a sua organização
física até as interpretações de significado (SOUZA JÚNIOR; MELO; SANTIAGO,
2010). O Quadro 7 apresenta a síntese de Dias (2000) das atividades propostas por
Miles e Huberman15 para a análise de dados.
Quadro 7. Atividades iterativas e contínuas para análise de dados qualitativos

Atividade

Descrição

Redução dos dados

Selecionar, simplificar, abstrair e transformar os dados brutos.

Apresentação dos dados

Organizar os dados, favorecendo a tomada de decisões e
conclusões.

Delineamento e

Identificar padrões e explicações, verificando os resultados e

verificação da conclusão

comparando com a teoria.
Fonte: adaptado de Dias (2000)

Freitas, Janissek-Muniz e Moscarola (2005) destacam que para preparar e
analisar os dados oriundos de pesquisa é necessário sua identificação e
categorização, de acordo com o conteúdo. Com isso, busca-se produzir o
conhecimento

prestadio

compreender

os

15

ao

estudo,

fenômenos

identificando

estudados

relações

(FREITAS;

que

permitam

JANISSEK-MUNIZ;

MILES, Matthew B.; HUBERMAN, A. Michael. Qualitative data analysis: a sourcebook of new

methods. Beverly Hills, CA: Sage, 1984.
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MOSCAROLA, 2005). Trabalha-se, nesse estudo, com duas diferentes formas de
análise de dados, sendo uma para análise de conteúdo, e outra para o estudo de
caso (SOUZA JÚNIOR; MELO; SANTIAGO, 2010).

3.4.1 Análise de Dados na Análise de Conteúdo

A análise de textos ou de um conjunto deles assume o nome de Análise de
Conteúdo (FREITAS; JANISSEK, 2000). Através dessa análise – conforme Bardin
(2011) – se procura estabelecer uma correspondência entre diferentes estruturas
semânticas e as estruturas sociológicas ou psicológicas dos enunciados. O analista
realiza o tratamento de mensagens para inferir, de modo lógico, informações e
conhecimentos sobre quem emitiu a mensagem, por exemplo, ou sobre o seu meio
(BARDIN, 2011).
Através de procedimentos de transformação, a análise documental representa
a informação contida nos documentos de modo diferente, dando-lhe forma
conveniente ao seu estudo (BARDIN, 2011). Independente de serem oriundos de
pesquisas quali ou quantitativas, os documentos analisados apresentam uma série
de características racionais, tornando a análise mais ou menos intuitiva, pessoal, e
subjetiva, ou seja, suscetível ao pesquisador (FREITAS; JANISSEK-MUNIZ;
MOSCAROLA, 2005). “O valor da Análise de Conteúdo depende da qualidade da
elaboração conceitual feita a priori pelo pesquisador, e da exatidão com a qual ele
irá traduzi-la em variáveis, esboço de pesquisa ou categorias” (FREITAS;
JANISSEK, 2000, p. 50).
A análise de conteúdo reúne técnicas de análise de comunicações, utilizadas
com frequência em pesquisas qualitativas de inúmeras áreas de conhecimento
acadêmico (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). Klippel et. al. (2004) explica que a
análise inicia pela visão mais abrangente da pesquisa qualitativa, indo para a criação
de conhecimento específico pelo pesquisador organizacional. “Da coleta realizada, o
investigador tenta interpretar dados da perspectiva da população estudada”
(KLIPPEL et al., 2004, p. 3).
Transformar dados coletados em resultados de pesquisa necessita de
procedimentos para

sistematizar,

categorizar

e

possibilitar

a

sua

análise

(CAPPELLE; MELO; GONÇALVES, 2003). Bardin (2011) divide a análise de
conteúdo em três fases cronológicas: (1) pré-análise; (2) exploração do material; e
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(3) tratamento de resultados, inferência, e interpretação. O Quadro 8 apresenta um
roteiro didático, facilitando a visualização dos objetivos e ações realizadas em cada
etapa.
Quadro 8. Roteiro didático para análise de conteúdo
ETAPAS

1ª etapa:
Pré-análise

INTENÇÕES

AÇÕES

- Retomada do objeto e objetivos da

- Leitura flutuante: primeiro contato com os

pesquisa;

textos, captando o conteúdo genericamente,

- Escolha inicial dos documentos;

sem maiores preocupações técnicas;

- Construção inicial de indicadores para a

- Constituição do corpus: seguir normas de

análise: definição de unidades de registro

validade:

– palavras-chave ou frases; e de unidades

(1) Exaustividade: dar conta do roteiro; (2)

de contexto – delimitação do contexto (se

Representatividade: dar conta do universo pretendido;

necessário);

(3) Homogeneidade: coerência interna de temas,
técnicas e interlocutores; (4) Pertinência: adequação
ao objeto e objetivos do estudo.

2ª etapa:
Exploração
do material

- Referenciação dos índices e a

- Desmembramento do texto em

elaboração de indicadores – recortes do

unidades/categorias – inventário (isolamento dos

texto e categorização;

elementos);

- Preparação e exploração do material –

- Reagrupamento por categorias para análise

alinhamento;

posterior – classificação (organização das
mensagens a partir dos elementos repartidos)

3ª etapa:
Tratamento
dos dados e
interpretação

- Interpretação dos dados brutos

- Inferências com uma abordagem

(falantes);

variante/qualitativa, trabalhando com

- Estabelecimento de quadros de

significações em lugar de inferências

resultados, pondo em relevo as

estatísticas.

informações fornecidas pelas análises;

Fonte: Souza Júnior, Melo, e Santiago (2010)

A pré-análise é realizada através da escolha dos documentos, da formulação
de hipóteses e objetivos, e da elaboração de indicadores que fundamentem a
interpretação final (BARDIN, 2011). Mozzato e Grzybovski (2011) lembram ainda
que a leitura flutuante é uma fase inicial da pré-análise, que visa orientar o
pesquisador nas demais etapas, situando-o em relação aos documentos estudados.
O livro Sobreviver, Crescer, Perpetuar (ODEBRECHT, 2006), que contém os
conceitos da TEO, é o documento base onde o conteúdo é analisado. Após a leitura
flutuante, é formulado o objetivo de verificar os termos da TEO que compõem seus
princípios basilares, e medir a frequência de utilização no documento, bem como o
contexto em que estão inseridos.
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A segunda etapa da análise é constituída pela exploração do material, onde
se definem as categorias e a identificação das unidades de registro e de contexto
(MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). Conforme Bardin (2011), quando a pré-análise é
correta e convenientemente concluída, a fase de exploração – a análise
propriamente dita – nada mais é do que a aplicação sistemática das decisões
tomadas anteriormente. É a exploração do material que possibilita a riqueza e
coerência de interpretações e inferências (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011).
As unidades de registro utilizadas são as que fazem referência aos elementos
do Quadro 1, onde estão condensados os princípios da TEO segundo o Modelo
Estrela. A separação de unidades de contexto é feita de acordo com a proposta de
significado, em cada categoria. Assim, os termos equivalentes a cada conceito da
TEO são separados como unidades de registro e contexto, analisados quanto à
frequência de uso e posteriormente tratados, conforme a sua utilização no
documento de análise.
O Modelo Estrela oferece as categorias solicitadas para a análise de
conteúdo. “Para alcançar um bom nível de concordância, deve-se ter cuidado e
construir categorias codificadas que sejam mutuamente exclusivas e não ambíguas”
(FREITAS; JANISSEK, 2000). Cada ponta do Modelo de Galbraith é utilizada de
forma a separar o conteúdo dos dados obtidos na etapa de pré-análise.
O tratamento dos resultados obtidos na fase exploratória, e a sua inferência e
interpretação, constituem a terceira fase da análise de conteúdo. Nela ocorre a
condensação e o destacamento das informações para a análise qualitativa,
permitindo ao analista propor inferências e adiantar interpretações (BARDIN, 2011).
Através de operações estatísticas nos resultados brutos, é possível estabelecer
quadros, diagramas, figuras e modelos, que condensam e destacam as informações
obtidas na exploração (BARDIN, 2011).
Na etapa de tratamento dessa pesquisa, geram-se gráficos e quadros que
demonstram a frequência estatística das unidades de registro nos documentos da
TEO. A partir disso, faz-se a inferência e indução lógica, de acordo com a análise
subjetiva do pesquisador. Bardin (2011) sugere a representação dos resultados em
tabelas de contingência significativas, onde é feita uma lista para cada uma das
categorias em relação às que têm associação ou dissociação. Com isso, se
interpreta o resultado qualitativo da análise de conteúdo, com o significado
percebido da filosofia empresarial de Odebrecht.
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Apesar de seguirem o mesmo roteiro geral, existem diferentes técnicas de
análise, no que diz respeito ao método e ao tipo de conteúdo trabalhado. A análise
de conteúdo depende do tipo de investigação, do problema de pesquisa, e do corpo
teórico adotado, além do tipo de comunicações a ser analisado (CAPPELLE; MELO;
GONÇALVES, 2003). O Quadro 9 demonstra as diferentes técnicas e uma breve
definição.
Na corrente pesquisa, o conteúdo passa por análise categorial, que “funciona
por operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo
reagrupamentos analógicos” (BARDIN, 2011). Essa é, segundo Bardin (2011), a
mais antiga das análises de conteúdo, porém é rápida e eficaz quando aplicada a
discursos diretos.
A fim de complementar a análise categorial, é utilizada a análise de relações.
Bardin (2011) explica que essa técnica vai além da simples análise de frequência de
aparição de termos no texto; ela busca analisar as relações que esses termos têm
entre si. Para isso, usa-se a técnica específica de análise das coocorrências, que
procura extrair do texto as presenças simultâneas, ou seja, a associação de dois ou
mais elementos em uma mesma unidade de contexto (BARDIN, 2011). Pensa-se,
assim, verificar a fundo os conceitos contidos nos termos do documento analisado.
Quadro 9. Técnicas de Análise de Conteúdo
Técnica de Análise
categorial ou temática

Descrição
Consiste em desmembrar o texto em categorias, descobrindo núcleos de sentido
em uma comunicação, através da frequência em dados comparáveis.
Visa medir atitudes do locutor em relação aos objetos da comunicação,

representacional

buscando avaliar a direção e a intensidade dos juízos, com palavras e
comportamentos em presença de objetos específicos.

de expressão

de relações

de enunciação

Trabalham indicadores de correspondência entre o tipo de discurso e as
características do locutor, bem como sua situação particular.
Busca extrair do texto relações entre componentes da mensagem, considerando
o contexto em que se encontram. Complementa a análise simples de frequência.
Trabalha com as condições em que a palavra é produzida, e com as
modalidades de discurso, como lógica, sintaxe, silêncios, omissões, etc.

Fonte: adaptado de Cappelle, Melo, e Gonçalves (2003)
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Algumas ferramentas modernas, como a informática, auxiliam a análise de
conteúdo, oferecendo ganhos de velocidade e exatidão, dentre outros. Os
programas computacionais desenvolvidos com o objetivo de auxiliar a análise são
chamados softwares de Análise de Qualitativa de Dados (Qualitative Data Analysis –
QDA). “Os softwares QDA são ferramentas desenvolvidas e utilizadas para suportar
o processo de análise de dados qualitativos” (KLIPPEL et al., 2004, p. 5).
Klippel et al. (2004) compara, em seu trabalho, alguns softwares QDA: o
Atlas.ti, o The Ethnograph, o QSR Nud*ist, e o MAXqda Professional. O “uso de
software para a análise de dados qualitativos é relativamente recente, datando de
meados da década de 80” (KLIPPEL et al., 2004, p. 5). Porém, levando em conta
unicamente o critério de disponibilidade, é usado o Atlas.ti no trabalho, para o auxílio
à tarefa de análise de conteúdo.

3.4.2 Análise de Dados no Estudo de Caso
De acordo com Yin (2001, p. 131), no estudo de caso “a análise dos dados
consiste em examinar, categorizar, classificar em tabelas ou, do contrário,
recombinar as evidências tendo em vista as proposições iniciais do estudo”. Oliveira,
Maçada e Goldoni (2006) sugerem a consideração de algumas variáveis para a
análise: descrição dos procedimentos; anotações de campo; esquema de
codificação; flexibilidade; validade de construto; encadeamento de evidências;
comparação dos casos; técnicas de análise; validade interna; citações; revisão do
relatório; e comparação dos resultados com a literatura. Todas essas variáveis,
quando consideradas, possibilitam a correta análise dos dados do estudo.
A definição de uma estratégia analítica geral para o estudo de caso é
sugerida por Yin (2001), que oferece duas alternativas: proposições teóricas, que é a
confrontação de dados coletados com a teoria (OLIVEIRA; MAÇADA; GOLDONI,
2006); e descrição de caso, que é o desenvolvimento de uma estrutura descritiva
para organizar o estudo de caso (YIN, 2001). A estratégia adotada no presente
estudo é a de proposições teóricas, onde os dados do estudo da organização são
confrontados com a teoria obtida da análise da TEO.
Com a estratégia geral de análise definida, Yin (2001) propõe o emprego de
várias técnicas analíticas específicas, dentre as quais, dispor as informações em
séries diferentes, criar uma matriz de categorias, criar modos de apresentar os
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dados, classificar em tabelas, e dispor as informações em ordem cronológica. Dessa
maneira, é possível organizar os dados e inferir o sentido, facilitando a análise
qualitativa da pesquisa. A análise no presente estudo se faz com a classificação em
categorias e disposição dos resultados dados em tabelas, conforme a proposta de
Yin (2001).
Após a aplicação das técnicas necessárias, os resultados da análise são
comparados à teoria, quando então se identificam concordâncias e conflitos
(OLIVEIRA; MAÇADA; GOLDONI, 2006). Assim, tem-se uma análise qualitativa da
organização estudada, demonstrando o quanto é coerente com as deduções da
análise dos conceitos e princípios da filosofia empresarial.

3.4.3 Validação dos resultados

A pesquisa em qualquer campo científico exige a validação dos resultados
obtidos, seja ela de caráter qualitativo, seja quantitativo (MOZZATO; GRZYBOVSKI,
2011). A “busca por critérios de validade e confiabilidade constitui-se num caminho
para a superação das limitações, inerentes ou não à própria técnica [de pesquisa]”
(MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011, p. 11). Dessa maneira, se faz necessário expor o
método de validação dos resultados obtidos na análise dos dados.
Creswell (2007) recomenda oito estratégias que podem ser utilizadas como
perspectiva na validação de resultados:
(a) triangulação – criar uma justificativa a partir de diferentes fontes de
informação;
(b) conferência dos membros – buscar a validação dos resultados pelos
participantes da pesquisa;
(c) descrição rica e densa – transmitir ao leitor o resultado de forma a
proporcionar como que a experiência do ambiente;
(d) esclarecimento dos vieses – realizar uma autorreflexão que inspira
honestidade aos leitores;
(e) informações negativas – discutir informações contrárias e discrepantes
aumenta a credibilidade;
(f) tempo

prolongado

no

campo

–

aumentar

a

credibilidade

pelo

desenvolvimento de um profundo entendimento do fenômeno estudado;
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(g) interrogatório de pares – fazer o relato repercutir com outras pessoas além
do pesquisador;
(h) auditor externo – utilizar a avaliação de um terceiro completamente novo
para o pesquisador e para o projeto.

A estratégia escolhida para validação dos resultados é a (e) informação
negativa, pois a informação obtida e verificada na análise prática (estudo de caso)
pode ser conflitante com o resultado teórico da análise de conteúdo (CRESWELL,
2007). Assim, pretende-se apresentar todas as contradições entre o resultado
esperado e o encontrado. Entretanto, mesmo essa discrepância pode enriquecer o
produto da pesquisa, demonstrando onde e quanto a teoria condiz com a prática.
Triviños (1987) afirma que, para dar valor científico aos resultados, estes
devem apresentar coerência, consistência, originalidade, e objetivação – critérios
internos da verdade, e intersubjetividade – critério externo. Porém, não são apenas
os resultados que apoiam a análise interpretativa, mas também a fundamentação
teórica e a experiência pessoal do pesquisador (TRIVIÑOS, 1987). Desse modo,
procura-se demonstrar a coerência e a consistência dos resultados comparando a
teoria com a prática, e a sua intersubjetividade da mesma maneira, mostrando a
relação entre a TEO e a organização estudada.
Mozzato e Grzybovski (2011) lembram ainda que a adequada utilização de
softwares também é uma forma de validar os resultados de uma pesquisa. Novas
tecnologias não só facilitam a análise qualitativa, mas também lhe conferem
confiabilidade e credibilidade (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). Assim, o uso do
software de análise Atlas.ti é um fator de validação do resultado.

3.5 DELIMITAÇÕES

O tema da pesquisa permite uma vasta gama de abordagens e estudos, e o
tamanho da organização estudada oferece várias possibilidades de análise. Assim, é
necessário definir o limiar do trabalho, de acordo com as possibilidades do
pesquisador.
A pesquisa, portanto, é realizada apenas na unidade de insumos básicos da
Braskem em Triunfo (RS-Brasil), chamada de UNIB 2 Pequena Empresa. Estender o
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trabalho para as demais unidades da Braskem, para a Odebrecht ou para outras
empresas do Grupo é inviável devido à logística de deslocamento do pesquisador.
A análise de conteúdo é feita unicamente nos três volumes do livro
Sobreviver, Crescer, Perpetuar, de Norberto Odebrecht (2004), pois é a obra
principal da TEO. Os demais livros do autor contribuem para a mesma teoria
organizacional, e explicam em pormenores alguns pontos tratados no livro principal,
mas sua análise tornaria a pesquisa muito extensa. Por isso, o tempo disponível
para realização do trabalho delimitou a análise à obra principal de Odebrecht.
As entrevistas realizadas no estudo de caso são feitas com um pequeno
número de integrantes da organização, em relação ao total de pessoas que a
compõem. Além do pouco tempo disponível – tanto do pesquisador quanto das
pessoas entrevistadas –, o trabalho não requer uma grande gama de respostas, pois
seu objetivo é apenas verificar a observação prática da análise teórica. Dessa forma,
o número de entrevistados é limitado ao estritamente necessário para a consistência
esperada do resultado da pesquisa.
Outro fator que delimita a pesquisa é a análise de documentos e informações
confidenciais da organização estudada. Por conterem segredos industriais,
vantagens estratégicas, ou informações que envolvam terceiros (clientes e
acionistas), não se analisou certos tipos de documentos da empresa estudada.
Portanto, a pesquisa ficou restrita a unidade selecionada da Braskem S.A., ao
livro Sobreviver, Crescer, Perpetuar, ao número de entrevistados que atenda os
requisitos mínimos do estudo de caso, e aos documentos que não contém
informações sigilosas da organização.
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4. ANÁLISE DE CONTEÚDO

Na primeira etapa da execução de pesquisa, aplica-se a análise de conteúdo
proposta por Bardin (2011), de acordo com os critérios adotados na metodologia.

4.1 ANÁLISE FREQUENCIAL SIMPLES

A primeira análise do conteúdo dos livros da TEO é também a mais básica.
Medindo-se a frequência de utilização de palavras no corpus (conjunto de texto
analisado), é possível verificar os termos que, pela sua utilização, configuram-se
mais importantes ou relevantes que os demais. Nesse caso, descartam-se
advérbios, artigos, pronomes, etc., por não possuírem sentido próprio em relação ao
texto. O Quadro 10 mostra os termos mais utilizados e o percentual relativo ao total
(35.647 palavras).

Quadro 10. Palavras Mais Utilizadas no Corpus
Palavra

Quantidade

Percentual

Líder
Cliente
Liderado
Empresário
Empresa
Resultado
Organização
Equipe
Ação
Negócio
Odebrecht
Empresarial
Tempo

709
595
438
407
405
389
335
275
219
206
178
166
155

2,00%
1,67%
1,23%
1,14%
1,13%
1,09%
0,93%
0,77%
0,61%
0,58%
0,50%
0,46%
0,43%

Fonte: elaborado pelo autor.

A análise da frequência demonstra os termos mais utilizados no texto,
indicando as ideias mais abordadas. Nesse sentido, percebe-se que a TEO foca de
maneira mais abrangente o Líder, o Cliente, o Liderado, e o Empresário, cujas
relações entre si devem constituir, por isso, a base da TEO. A partir dessa
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constatação, guia-se a análise de conteúdo no objetivo de esclarecer como esses
termos e conceitos predominantes influenciam nas cinco pontas do Modelo Estrela.
A etapa seguinte da análise de conteúdo consiste em separar do corpus tudo
que pode ser eliminado sem prejuízo à análise, como temas considerados
irrelevantes. Através da ferramenta Quoting, é marcado o que realmente será
analisado no texto.
A verificação da frequência de termos do texto e o conhecimento obtido na
Fundamentação Teórica (capítulo 2) e condensada no Quadro 1 possibilitam a
identificação das ideias principais da TEO. A partir disso criam-se os Códigos
(Codes) no software de análise, que são as unidades de registro propostas por
Bardin (2011). É com base nos Codes que o conteúdo poderá ser verificado e
analisado posteriormente.
A etapa mais trabalhosa do uso do software é a marcação de cada Code
(unidade de registro) no texto. Sempre que uma sentença define, classifica, orienta
ou explica um dos termos, ela é marcada com o Code correspondente, o que
permite sua posterior contagem, comparação, classificação e, por fim, análise e
inferência. Por isso, a leitura criteriosa do texto é imprescindível para a correta
classificação e marcação dos Codes. Os códigos correspondentes às unidades de
registro são, então, marcados como Codes no texto, concluindo essa etapa.
O primeiro dado oferecido para a análise após a marcação de Codes é a
quantidade de unidades de registro presentes no texto, relativas a cada termo da
TEO. O Quadro 11 expõe as mais frequentes, em quantidade e percentual relativo
ao total de Codes (2.260).
Quadro 11. Unidades de Registro (Codes) Mais Frequentes
Unidade de Registro

Quantidade

Percentual

Líder
Empresário
Cliente
Liderado
Grande Empresa /Pequena Empresa
Programa de Ação
Espírito de Servir
Crescer
Ser Humano
Acionista
Acompanhar, avaliar, julgar
Educação pelo Trabalho

349
228
215
204
95
83
81
79
75
72
68
65

15,44%
10,09%
9,51%
9,02%
4,2%
3,67%
3,58%
3,49%
3,32%
3,18%
3,0%
2,87%

Fonte: elaborado pelo autor.
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A frequência dos Codes identificados permite a comprovação do que havia
sido verificado com a contagem simples de palavras. As unidades de registro que
mais aparecem no conteúdo da TEO correspondem aos termos com maior
frequência, a saber, Líder, Empresário, Cliente, e Liderado. Assim, fica evidenciada
sua importância no Corpus. Observa-se assim que a TEO é uma filosofia centrada
nesses quatro elementos, o que deve ser verificado com a análise mais aprofundada
do conteúdo.
Paralelamente às unidades de registro, são criadas as unidades de contexto,
baseadas nas subdivisões já existentes no texto original. “A unidade de contexto
serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e
corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores às da
unidade de registro) são ótimas para que se possa compreender a significação exata
da unidade de registro” (BARDIN, 2011, p. 137). Para tanto, é utilizada também a
ferramenta de Codes, porém de forma a abranger uma quantidade de texto maior,
onde estão inseridas as unidades de registro. Assim, o software de análise permite
relacionar cada unidade de registro com o seu contexto.
Portanto, a própria divisão encontrada nos livros analisados serviu para definir
as unidades de contexto, de modo a verificar a que tema da TEO o código está
fazendo referência. As unidades de contexto utilizadas foram: Acionistas;
Acompanhamento, Avaliação, Julgamento; Cliente; Comunicação; Crescimento
Orgânico; Criatividade; Critérios; Delegação; Descentralização; Domínio do Negócio;
Educação Pelo Trabalho; Empresário; Equipes; Espírito de Servir; Estilo; Estratégia;
Estrutura Horizontal; Formulação da Filosofia de Negócio; Fornecimento de Apoio;
Hierarquia no Cliente; Humildade e Simplicidade; Identificação do Negócio; Imagem
da Organização; Ingresso na Vida Produtiva; Líder; Orçamento e Plano de Contas;
Palavra Falada; Parceria; Parceria e Partilha; Plano de Ação; Produtividade;
Programa de Ação; Recurso Natural Específico; Regras da Eficácia; Reinvestimento;
Relato e Relatório; Responsabilidade Social; Resultados; Saúde, Segurança,
Qualidade de Vida e Meio Ambiente; Ser Humano; Sinergia; Sistema de
Comunicação; Superação de Erros; Tarefa Empresarial; Três Âmbitos. O total de 45
unidades de contexto utilizadas corresponde à subdivisão de temas da obra
Sobreviver, Crescer, Perpetuar (ODEBRECHT, 2004).
Com os contextos definidos, podem-se verificar as unidades de registro que
estão presentes em cada um, de maneira a analisar a relevância de cada unidade
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de contexto, e sua relação com os termos propostos. O Quadro 12 demonstra a
frequência de aparecimento das principais unidades de registro em cada unidade de
contexto. Foram utilizadas as unidades de registro com maior frequência no Corpus,
o que indica maior probabilidade de estarem contidas em diferentes contextos.
Quadro 12. Frequência das Principais Unidades de Registro nas Unidades de Contexto
Unidade de Registro
Unidade de Contexto

Líder

Empresário Cliente

Liderado

GEPE

16

TOTAL

Programa de Ação

32

17

14

27

9

99

Empresário

20

42

14

13

2

91

Delegação

31

4

10

27

2

74

Descentralização

18

12

17

7

14

68

Estrutura Horizontal

15

4

17

5

9

50

Líder

28

4

5

10

3

50

Tarefa Empresarial

15

7

14

5

7

48

Acompanhar, Avaliar, Julgar

16

7

4

15

2

44

Educação pelo Trabalho

16

9

3

12

4

44

Resultados

12

13

9

4

6

44

Cliente

7

7

19

-

5

38

Equipes

14

4

9

8

1

36

Parceria

10

9

3

3

3

28

Critérios

6

14

1

4

2

27

Comunicação

6

9

2

6

1

24

Identificar o Negócio

8

4

9

2

-

23

Sistema de Comunicação

7

1

3

11

-

22

Orçamento e Plano

7

2

3

2

7

21

Plano de Ação

6

4

4

4

-

18

Regras de Eficácia

8

4

3

2

1

18

Parceria e Partilha

8

3

-

3

3

17

Formulação da Filosofia

7

2

5

-

2

16

Ser Humano

7

1

1

5

1

15

Superação de Erros

6

-

-

5

2

13

Acionistas

1

5

5

1

-

12

Criatividade

1

8

3

-

-

12

Produtividade

4

1

1

-

4

10

Relato e Relatório

4

2

1

3

-

10

Domínio do Negócio

1

1

2

3

2

9

Espírito de Servir

-

2

5

-

-

7

Estratégia

2

1

1

1

1

6

Sinergia

1

3

1

1

-

6

Palavra Falada

2

-

-

2

-

4

Fornecer Apoio

2

-

1

-

-

3

Saúde, Segurança, Meio-Ambiente

2

-

1

-

-

3

Fonte: elaborado pelo autor.

16

Grande Empresa com Espírito de Pequena Empresa
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Analisando o Quadro 12, conclui-se que os contextos que contêm maior
quantidade total de unidades de registro, são: Programa de Ação; Empresário;
Delegação; Estrutura Horizontal; Líder; e Tarefa Empresarial. Isso indica que esses
contextos tratam da relação entre as principais unidades de registro, o que lhes dá
maior destaque na análise de como elas se influenciam. Em resumo, os contextos
que contêm a maior parte das unidades de registro mais utilizadas são, por isso, os
principais temas ensinados pela TEO, e ponto de partida para as análises mais
minuciosas.
Além de identificar os mais importantes, o Quadro 12 também permite
analisar os contextos relevantes para cada unidade de registro. Dessa forma,
observa-se que:
(a) o Líder, além do contexto homônimo, é um termo relevante nos contextos
Programa de Ação, e Delegação;
(b) o Empresário, além do contexto homônimo, é importante nos contextos
Programa de Ação, Critérios, Resultados, e Descentralização;
(c) o Cliente, além do contexto homônimo, é abordado especialmente pelos
contextos Estrutura Horizontal, Descentralização, Programa de Ação, Empresário, e
Tarefa Empresarial;
(d) o Liderado é um termo relevante nos contextos Delegação, e Programa de
Ação, e não possui um contexto homônimo;
(e) O GEPE, que também não possui um contexto específico, apresenta
importância nos contextos Descentralização, Estrutura Horizontal, e Programa de
Ação.
Assim, a primeira e principal conclusão que se infere dos dados do Quadro 12
é que o contexto Programa de Ação é o centro dos termos mais importantes da
TEO, o que mostra que é através dele que esses termos se relacionam e se
influenciam. Da mesma forma, se conclui que o Programa de Ação é um tema que
depende dos termos mais influentes da TEO, o que indica que ele tem relação com
a grande maioria dos demais contextos, podendo ser, por isso, a base necessária
para a aplicação prática da filosofia de Odebrecht.
O Programa de Ação possui, conforme o Quadro 12, uma semelhança com os
contextos Delegação, Acompanhar Julgar Avaliar, e Educação pelo Trabalho:
depende da relação entre o Líder e o Liderado, pois apresentam grande número
dessas unidades de registro. Assim, vê-se que esses contextos são aplicados na
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Organização através da hierarquia das equipes, onde a TEO pretende que se
apliquem esses conceitos.
Por sua vez, os contextos Descentralização e Tarefa Empresarial são
dependentes da relação entre Líder e Cliente. Portanto, são ideias aplicáveis tanto
na Estrutura quanto na Estratégia da Organização, uma vez que ambas são
determinadas, em sua essência, por essa relação, conforme a TEO.
No

contexto

dos

Resultados,

percebe-se

que

a

relação

entre

o

Líder/Empresário e o Cliente é mais relevante que relação desses com o Liderado.
Assim, conclui-se que do Liderado não é esperada a influência direta nos resultados
desejados pela TEO para a Organização. Da mesma forma, os contextos
Descentralização, e Tarefa Empresarial, também são dependentes especialmente
da relação entre Líder e Cliente, e pouco dependente do Liderado. De forma ainda
mais marcante, vê-se que o contexto do Cliente está diretamente relacionado com o
Líder e o Empresário, e exclui o Liderado. Portanto, pode-se concluir que a TEO é
direcionada ao Líder/Empresário e sua relação com o Cliente, sendo que o Liderado
faz parte da filosofia principalmente pela sua relação com o Líder.
Com o objetivo de aprofundar a análise anterior, o Quadro 13 mostra a
quantidade de unidades de registro presentes em cada contexto, separados pela
categoria de cada registro em relação com o Modelo Estrela. As categorias de cada
unidade de registro são as elencadas no Quadro 1.
Quadro 13. Unidades de Registro nos Contextos, conforme a Categoria (continua)
Contexto:
Acionistas
Acompanhar, Avaliar, Julgar
Cliente
Comunicação
Crescimento Orgânico
Criatividade
Critérios
Delegação
Descentralização
Domínio do Negócio
Educação pelo Trabalho
Empresário
Equipes
Espírito de Servir
Estilo

Categoria:

Estratégia
8
12
24
3
2
3
13
26
33
2
15
36
13
5
-

Estrutura Processo Recompensa Pessoas
1
2
6
1
2
5
23
2
5
4
3
-

1
5
32
4
1
2
3
4
13
1
2
6
10
-

4
6
6
4
1
6
3
-

8
37
18
15
11
31
63
31
5
28
75
25
3
-
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Quadro 13. Unidades de Registro nos Contextos, conforme a Categoria (conclusão)
Estratégia

3
1
2
14
1
16
10
12
8
11
5
37
1
6
2
2
4
37
3
4
1
5
2
22
1

Fornecer Apoio
Hierarquia no Cliente
Humildade e Simplicidade
Identificar o Negócio
Imagem da Organização
Ingresso na Vida Produtiva
Líder
Orçamento e Plano de Contas
Palavra Falada
Parceria
Parceria e Partilha
Plano de Ação
Produtividade
Programa de Ação
Recurso Natural
Regras de Eficácia
Reinvestimento
Relato e Relatório
Responsabilidade Social
Resultados
Saúde, Segurança, Meio Ambiente
Ser Humano
Sinergia
Sistema de Comunicação
Superação de Erros
Tarefa Empresarial
Três Âmbitos

1
1
3
5
8
4
3
0
4
15
1
5
13
1
1
1
2
10
2

4
3
3
4
21
5
1
9
4
2
1
3
4
8
3
4
-

1
7
11
4
1
2
8
1
3
5
1
4
2
3
-

2
3
1
17
1
3
38
13
2
21
12
18
7
60
18
6
33
2
16
5
23
7
32
1

Fonte: elaborado pelo autor.

O Quadro 13 permite a inferência do conteúdo em relação às categorias do
Modelo Estrela. Assim, nota-se que a categoria Pessoas possui unidades de registro
presentes em praticamente todos os contextos, em especial no Programa de Ação e
na Delegação. A TEO é, portanto, uma filosofia que se baseia nas pessoas, e
oferece princípios e conceitos de maneira particular para essa ponta do Modelo
Estrela.
A categoria Recompensas é baseada nos termos Parceria, Programa de
Ação, e Orçamento e Plano de Contas. Esses são, portanto, os contextos-chave
onde a TEO reúne os conceitos de que o projeto organizacional se serve para
modelar a ponta das Recompensas. Da mesma maneira, a ponta Processos Laterais
é contextualizada em Cliente, e Parceria.
A

Estrutura

é

definida

nos

contextos

de

Estrutura

Horizontal,

Descentralização, Programa de Ação, e Resultados. Os dois primeiros são óbvios,
pois definem como deve ser desenhada a estrutura no projeto organizacional. Já os
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últimos não são tão claros, e podem tratar das relações entre âmbitos da estrutura,
ou da sua influência no contexto.
Por fim a Estratégia está relacionada com os contextos Resultados, Programa
de Ação, Empresário, Cliente, Delegação, Tarefa Empresarial, e Estrutura
Horizontal. Assim, vemos a conexão entre Estratégia e Estrutura, com alguns
contextos em comum, além do foco no Empresário, que é emblemática da TEO.
Enfim, Bardin (2011) ensina que não se analisa somente a simples frequência
da aparição dos elementos do texto, mas as relações que esses elementos mantêm
entre si. Para isso, a análise das coocorrências (ou análise de contingências), que
completa a análise frequencial simples, vem obtendo cada vez mais importância
(BARDIN, 2011). Após a análise de frequência, portanto, parte-se para uma análise
mais completa e profunda: a análise de coocorrências.

4.2 ANÁLISE DE COOCORRÊNCIAS

Conforme Bardin (2011), a coocorrência de unidades de registro e contexto
demonstra a associação ou dissociação no espírito do autor da mensagem. “A
análise das coocorrências parece ter utilidade para clarificar as estruturas da
personalidade, as ‘preocupações latentes’ individuais ou coletivas, os estereótipos,
as representações sociais e as ideologias” (BARDIN, 2011, p. 263). Essa forma de
análise extrai do texto as relações entre os elementos que o compõem, assinalando
presenças simultâneas (coocorrências) de dois ou mais elementos em uma mesma
unidade de contexto (BARDIN, 2011).
O procedimento de Osgood é sugerido por Bardin (2011) para a realização da
análise de contingência, por ser pertinente em relação às mensagens deliberadas
com origem institucional. Ele consiste em: (1) escolher as unidades de registro e
categorizá-las; (2) escolher as unidades de contexto; (3) codificar; (4) calcular as
coocorrências (matriz de contingência); e (5) representar e interpretar os resultados
(BARDIN, 2011).
O Quadro 14 elenca os termos cuja cofrequência (coocorrência) é
percentualmente mais significativa, em relação à quantidade de unidades que os
termos englobam. Para tanto, utiliza-se a ferramenta Query Tool do Atlas.ti, que
permite diversos tipos de buscas e contagens, entre eles o de coocorrências. O
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objetivo é demonstrar os termos que possuem maior afinidade, aparecendo juntos
em uma mesma citação. Descartam-se os resultados com percentual insignificante.
Quadro 14. Cofrequência entre Unidades de Registro ou Categorias, considerando uma
mesma citação (Quote), ordenadas pelo percentual
Unidade A

Unidade B

Retenção de Pessoas
Líder
Perpetuar
Estratégia
Crescer
Crescer
Estratégia
Recompensar
Acionistas
GEPE
Cliente
Liderado
Cliente
Programa de Ação
Estrutura
Cliente
Líder
Cliente
Liderado
Processos
Cliente
Centro Resultado
Estratégia
Líder
Equipe de Apoio
Partilha
Cliente
Empresário
Estrutura
GEPE
Líder
Equipe de Apoio
Empresário
Recompensa
Líder
Parceria
Empresário
Líder

Seleção de Pessoas
Liderado
Sobreviver
Pessoas
Sobreviver
Perpetuar
Estrutura
Acompanhar, Avaliar, Julgar
Clientes
Líder
Pessoas
Programa de Ação
Empresário
Plano de Ação
Pessoas
Líder
Programa de Ação
Estrutura
Acompanhar, Avaliar, Julgar
Pessoas
Espírito de Servir
GEPE
Processos
Acompanhar, Avaliar, Julgar
GEPE
Recompensar o
Desempenho
Liderado
Educação pelo Trabalho
Processos
Programa de Ação
Empresário
Líder
Espírito de Servir
Pessoas
Educação pelo Trabalho
Partilha
Liderado
Recompensa

Soma de
Cofrequência Percentual
Unidades
55
553
83
1259
120
121
638
112
287
444
1002
287
443
110
953
564
432
381
272
946
296
127
631
417
150
76
419
293
325
178
579
404
309
878
414
82
432
393

Fonte: elaborado pelo autor.

15
147
21
303
27
27
125
20
46
63
139
36
53
13
101
58
44
38
27
91
28
11
52
34
12
6
33
23
24
13
42
27
20
56
26
5
26
23

27,27%
26,58%
25,30%
24,07%
22,50%
22,31%
19,59%
17,86%
16,03%
14,19%
13,87%
12,54%
11,96%
11,82%
10,60%
10,28%
10,19%
9,97%
9,93%
9,62%
9,46%
8,66%
8,24%
8,15%
8,00%
7,89%
7,88%
7,85%
7,38%
7,30%
7,25%
6,68%
6,47%
6,38%
6,28%
6,10%
6,02%
5,85%
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Analisando o Quadro 14, nota-se uma clara relação entre unidades de registro
que possuem afinidade pela sua própria definição, como Líder e Liderado, e
Retenção e Seleção de Pessoas. No entanto, é possível inferir outras relações
definidas pela TEO e que se relacionam devido ao seu contexto no Corpus.
A categoria Estratégia possui diversas conexões com as categorias Estrutura
e Pessoas. Isso sinaliza que termos comuns são divididos pelas mesmas categorias,
o que indica sua interdependência na TEO.
Recompensar é ligado a Acompanhar Avaliar Julgar, mostrando que um é
necessário para a definição e aplicação do outro. São dois termos que se unem,
como causa e consequência.
O registro Acionistas é ligado a Clientes, o que confirma a estrutura e o fluxo
que vai do primeiro para o segundo. Mais do que isso, vê-se que Clientes é ligado
ao Líder e a Estrutura. Isso tudo indica que a TEO trata da relação do Líder com o
Cliente, e os insere na Estrutura que segue o fluxo do Acionista para o Cliente.
Assim, o exterior da Organização (Acionista e Cliente) é relacionado ao interior
(Líder), e assim é desenhada a Estrutura Organizacional.
Prova de que o Líder está na base da Estrutura é sua associação ao GEPE
(Grande Empresa com Espírito de Pequena Empresa). O conceito definido como
marca da Odebrecht pela TEO é centrado no papel do Líder que, conforme
verificado, liga-se ao Cliente e ao Acionista.
O Cliente também se conecta com o termo Empresário, que é um conceito
paralelo ao Líder, usualmente definindo a mesma pessoa. Devido a isso, o termo
Cliente também é muito presente na categoria Pessoas, mostrando que a
organização deve ser construída na relação entre os dois.
O Liderado, por usa vez, se relaciona com o Programa de Ação, e este com o
Plano de Ação e o Líder. Isso mostra claramente que o Programa de Ação é o guia
do Liderado, sempre se baseando no Plano de Ação do Líder, ou seja, nas suas
metas e objetivos. O Liderado também aparece unido ao Acompanhar Avaliar Julgar,
que como vimos se relaciona a Recompensas, mostrando que é o Liderado o alvo
do conceito de Acompanhamento, Avaliação, e Julgamento.
Outra análise é feita ordenando-se o Quadro 14 pela quantidade absoluta de
coocorrências, o que gera o Quadro 15. Este mostra as cofrequências que estão
mais presentes na TEO, e permite inferir resultados mais relevantes para o Corpus
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analisado. Novamente, utiliza-se a ferramenta Query Tool, e descartam-se os
resultados insignificantes.
Quadro 15. Cofrequência entre Unidades de Registro e Categorias, considerando uma
mesma citação (quote), ordenadas pela quantidade de coocorrências
Termo A

Termo B

Estratégia
Líder
Cliente
Estratégia
Estrutura
Processos
GEPE
Cliente
Recompensa
Cliente
Estratégia
Acionistas
Líder
Líder
Cliente
Liderado
Líder
Cliente
Cliente
Crescer
Crescer
Liderado
Equipe de Apoio
Líder
Empresário
Estrutura
Líder
Empresário
Líder
Perpetuar
Estratégia
Recompensar
Empresário
Cliente
Empresário
Crescer
Líder
Retenção de Pessoas

Pessoas
Liderado
Pessoas
Estrutura
Pessoas
Pessoas
Líder
Líder
Pessoas
Empresário
Processos
Clientes
Programa de Ação
Empresário
Estrutura
Programa de Ação
Acompanhar, Avaliar, Julgar
Liderado
Espírito de Servir
Sobreviver
Perpetuar
Acompanhar, Avaliar, Julgar
Líder
Educação pelo Trabalho
Liderado
Processos
Espírito de Servir
Educação pelo Trabalho
Recompensa
Sobreviver
Recompensas
Acompanhar, Avaliar, Julgar
Espírito de Servir
GEPE
Ser Humano
Empresário
Plano de Ação
Seleção de Pessoas

Soma de
Cofrequência Percentual
Unidades
1259
553
1002
638
953
946
444
564
878
443
631
287
432
579
381
287
417
419
296
120
121
272
404
414
432
325
430
293
393
83
563
112
309
310
303
307
376
55

Fonte: elaborado pelo autor.

303
147
139
125
101
91
63
58
56
53
52
46
44
42
38
36
34
33
28
27
27
27
27
26
26
24
24
23
23
21
21
20
20
18
17
17
16
15

24,07%
26,58%
13,87%
19,59%
10,60%
9,62%
14,19%
10,28%
6,38%
11,96%
8,24%
16,03%
10,19%
7,25%
9,97%
12,54%
8,15%
7,88%
9,46%
22,50%
22,31%
9,93%
6,68%
6,28%
6,02%
7,38%
5,58%
7,85%
5,85%
25,30%
3,73%
17,86%
6,47%
5,81%
5,61%
5,54%
4,26%
27,27%
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Assim, o Quadro 15 permite concluir que, dentre as categorias, Estratégia e
Pessoas possuem maior número absoluto de coocorrências. Isso mostra que, na
TEO, os termos que pertencem a elas estão essencialmente conectados,
sinalizando que as ações estratégicas na organização dependem do comportamento
e da gestão das Pessoas. Além disso, a categoria Pessoas possui vínculos com a
unidade Clientes, reforçando a conclusão de que a Estratégia, na TEO, é definida
com foco no relacionamento das Pessoas da organização com o Cliente.
O termo Clientes, de forma específica, aparece no texto ligado tanto ao Líder
e Empresário, quanto aos Acionistas. Essa relação mostra-se essencial na TEO,
definindo tanto a Estratégia, quanto a Estrutura da organização, além do fluxo de
comunicação e resultado financeiro.
Devido à afinidade entre os termos, Líder possui alta cofrequência com
Liderado. Todavia, também está relacionado com o Programa de Ação e com a
Grande Empresa/Pequena Empresa. Esta caracteriza a influência do Líder no
desenho da Estrutura Organizacional. Aquele mostra a atuação do Líder que integra
Estratégia, Pessoas, e Recompensas. Essa análise reforça o sentido do Líder como
termo principal na TEO.

4.2.1 Análise de Contenção
Uma das formas de analisar termos que possuem coocorrência é a
verificação de contenção, ou seja, quando um termo está contido no outro. Enquanto
a cofrequência mede apenas citações que definem tanto um quanto outro termo, a
contenção verifica significados inseridos em partes da definição de outros termos.
Assim, é possível analisar quando uma unidade de registro depende da definição de
outra, mostrando a sua inter-relação na TEO.
O Quadro 16 revela a medição realizada, com a ferramenta Query Tool do
Atlas.ti, de alguns termos contidos em outros, ordenados pelo percentual. O Quadro
17 ordena os mesmos dados pela quantidade de contenções. Os Quadros 18 e 19
demonstram o mesmo que os Quadros 16 e 17, porém invertendo os termos.
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Quadro 16. Frequência de A contido em B, ordenado pelo percentual
Termo A

Termo B

Soma de Unidades
de Registro

A em B

Percentual

Estratégia

Pessoas

1259

787

62,51%

Líder

Liderado

553

150

27,12%

Perpetuar

Sobreviver

83

21

25,30%

Crescer

Sobreviver

120

27

22,50%

Crescer

Perpetuar

121

27

22,31%

Estratégia

Estrutura

638

131

20,53%

Recompensar

Acompanhar, Avaliar, Julgar

112

20

17,86%

Acionistas

Clientes

287

46

16,03%

Cliente

Pessoas

1002

148

14,77%

Liderado

Programa de Ação

287

42

14,63%

GEPE

Líder

444

63

14,19%

Cliente

Empresário

443

57

12,87%

Programa de Ação

Plano de Ação

110

13

11,82%

Cliente

Estrutura

381

43

11,29%

Líder

Programa de Ação

432

48

11,11%

Estrutura

Pessoas

953

105

11,02%

Liderado

Acompanhar, Avaliar, Julgar

272

29

10,66%

Processos

Pessoas

946

98

10,36%

Cliente

Líder

564

58

10,28%

Cliente

Espírito de Servir

296

30

10,14%

Estratégia

Processos

631

62

9,83%

Equipe de Apoio

GEPE

150

13

8,67%

Centro Resultado

GEPE

127

11

8,66%

Líder

Acompanhar, Avaliar, Julgar

417

36

8,63%

Fonte: elaborado pelo autor.

A primeira verificação, mostrada no Quadro 16, indica que as definições de
Estratégia estão na maioria das vezes contidas nas citações da categoria Pessoas.
Portanto, é reafirmada a ideia de que a Estratégia depende das definições da TEO
sobre Pessoas, de forma que estas jamais sejam independentes daquela na
Organização. As principais definições sobre Pessoas também aparecem no Quadro
16, que mostra a ênfase na relação entre Líder e Liderado, e dos Clientes com
Pessoas em geral. Assim, percebe-se que a TEO utiliza essas relações em sua
Estratégia.
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Outra constatação baseada no Quadro 16 mostra a íntima relação entre
Sobreviver, Crescer, e Perpetuar, título da obra de Odebrecht. Vê-se, portanto, que
os conceitos e princípios da TEO foram construídos no sentido de buscar esses três
objetivos para a Organização, sendo que entre eles existe uma relação de
interdependência.
Por fim, o Quadro 16 demonstra que Recompensar é um termo contido em
Acompanhar, Avaliar, Julgar, indicando que esse processo (Acompanhar, Avaliar,
Julgar) prevê recompensar as pessoas, criando uma relação de causalidade entre
um e outro. Assim, o sistema de recompensa depende da aplicação do processo de
Acompanhar, Avaliar, Julgar previsto na TEO.
Quadro 17. Frequência de A contido em B, ordenado pela quantidade
Soma de Unidades
A em B Percentual
de Registro

Termo A

Termo B

Estratégia

Pessoas

1259

787

62,51%

Líder

Liderado

553

150

27,12%

Cliente

Pessoas

1002

148

14,77%

Estratégia

Estrutura

638

131

20,53%

Estrutura

Pessoas

953

105

11,02%

Processos

Pessoas

946

98

10,36%

GEPE

Líder

444

63

14,19%

Estratégia

Processos

631

62

9,83%

Cliente

Líder

564

58

10,28%

Cliente

Empresário

443

57

12,87%

Líder

Programa de Ação

432

48

11,11%

Acionistas

Clientes

287

46

16,03%

Cliente

Estrutura

381

43

11,29%

Liderado

Programa de Ação

287

42

14,63%

Líder

Acompanhar, Avaliar, Julgar

417

36

8,63%

Cliente

Espírito de Servir

296

30

10,14%

Liderado

Acompanhar, Avaliar, Julgar

272

29

10,66%

Crescer

Sobreviver

120

27

22,50%

Crescer

Perpetuar

121

27

22,31%

Perpetuar

Sobreviver

83

21

25,30%

Recompensar

Acompanhar, Avaliar, Julgar

112

20

17,86%

Programa de Ação

Plano de Ação

110

13

11,82%

Equipe de Apoio

GEPE

150

13

8,67%

Centro de Resultado

GEPE

127

11

8,66%

Fonte: elaborado pelo autor.
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O Quadro 17, que demonstra a quantidade de ocorrências do termo A
inserido em sentenças que definam o termo B, comprova a relação já verificada
entre as categorias de avaliação. Quanto às unidades de registro, destaca o Líder
contido no Liderado, e a Grande Empresa com Espírito de Pequena Empresa, junto
com o Cliente, contida no Líder. Assim, percebe-se que a Estrutura, conforme a
TEO, fica demonstrada na força da relação entre esses termos, partindo do Cliente e
do Modelo de Grande e Pequena Empresa, passando pelo Líder, e chegando por
fim ao Liderado.
Quadro 18. Frequência de B contido em A, ordenado pelo percentual
Soma de Unidades
B em A Percentual
de Registro

Termo A

Termo B

Líder

Liderado

553

204

36,89%

Estratégia

Pessoas

1259

325

25,81%

Perpetuar

Sobreviver

83

21

25,30%

Crescer

Sobreviver

120

27

22,50%

Crescer

Perpetuar

121

27

22,31%

Estratégia

Estrutura

638

125

19,59%

Recompensar

Acompanhar, Avaliar, Julgar

112

20

17,86%

Acionistas

Clientes

287

47

16,38%

GEPE

Líder

444

65

14,64%

Cliente

Pessoas

1002

144

14,37%

Liderado

Programa de Ação

287

38

13,24%

Cliente

Empresário

443

53

11,96%

Programa de Ação

Plano de Ação

110

13

11,82%

Estrutura

Pessoas

953

110

11,54%

Processos

Pessoas

946

106

11,21%

Liderado

Acompanhar, Avaliar, Julgar

272

30

11,03%

Líder

Programa de Ação

432

46

10,65%

Cliente

Líder

564

58

10,28%

Cliente

Estrutura

381

38

9,97%

Cliente

Espírito de Servir

296

29

9,80%

Líder

Acompanhar, Avaliar, Julgar

417

39

9,35%

Centro de Resultado

GEPE

127

11

8,66%

Estratégia

Processos

631

53

8,40%

Equipe de Apoio

GEPE

150

12

8,00%

Fonte: elaborado pelo autor.
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No Quadro 18, há uma inversão do Quadro 16, no que tange à ordem dos
termos. Assim, avalia-se o termo B contido no A, mostrado em porcentagem de
ocorrências. Fica nítida, dessa forma, a predominância do Liderado contido no Líder,
reforçando a dependência de ação do primeiro por esse último. Além disso, o
Quadro 18 demonstra o Programa de Ação contido na definição de Liderado,
mostrando como é efetuada a prática da relação entre esse e o Líder.
A triangulação entre Sobreviver, Crescer, e Perpetuar, também está presente
com percentual elevado no Quadro 18. Além disso, é perceptível que o Líder não
consta na definição de Cliente com intensidade próxima a do Cliente contido no
Líder, vista anteriormente.
Quadro 19. Frequência de B contido em A, ordenado pela quantidade
Termo A

Termo B

Soma de Unidades
de Registro

Estratégia

Pessoas

1259

325

25,81%

Líder

Liderado

553

204

36,89%

Cliente

Pessoas

1002

144

14,37%

Estratégia

Estrutura

638

125

19,59%

Estrutura

Pessoas

953

110

11,54%

Processos

Pessoas

946

106

11,21%

GEPE

Líder

444

65

14,64%

Cliente

Líder

564

58

10,28%

Cliente

Empresário

443

53

11,96%

Estratégia

Processos

631

53

8,40%

Acionistas

Clientes

287

47

16,38%

Líder

Programa de Ação

432

46

10,65%

Líder

Acompanhar, Avaliar, Julgar

417

39

9,35%

Liderado

Programa de Ação

287

38

13,24%

Cliente

Estrutura

381

38

9,97%

Liderado

Acompanhar, Avaliar, Julgar

272

30

11,03%

Cliente

Espírito de Servir

296

29

9,80%

Crescer

Sobreviver

120

27

22,50%

Crescer

Perpetuar

121

27

22,31%

Perpetuar

Sobreviver

83

21

25,30%

Recompensar

Acompanhar, Avaliar, Julgar

112

20

17,86%

Programa de Ação

Plano de Ação

110

13

11,82%

Equipe de Apoio

GEPE

150

12

8,00%

Centro de Resultado

GEPE

127

11

8,66%

Fonte: elaborado pelo autor.

B em A Percentual
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A análise da quantidade de termos “A” contidos em definições de “B” (Quadro
19) comprova a relação entre as quatro categorias predominantes (Estratégia,
Estrutura, Processos e Pessoas). Além disso, reafirma que o Liderado está ligado ao
Líder, e este está ligado a Grande Empresa com Espírito de Pequena Empresa, e
com Cliente. Também fica claro, a partir do Quadro 19, que Acionistas estão
contidos em Clientes, o que demonstra sua proximidade na Estrutura.
Não obstante, o Quadro 19 mostra que o Programa de Ação não está contido
na definição do Liderado, apesar de o Liderado estar no Programa de Ação. Isso
indica o caráter abrangente desse último, que engloba os principais termos da TEO,
mas não faz parte da definição dos mesmos.
4.2.2 Redes

O Atlas.ti, utilizado na análise de conteúdo, possui uma ferramenta de criação
de redes, que são usadas para demonstrar graficamente a relação entre unidades
de registro. Essa ferramenta foi aplicada na pesquisa a fim de revelar as conexões
existentes entre os principais termos da TEO, ressaltando a análise realizada por
correlações e contenções. Destarte, algumas redes foram montadas para ilustrar a
análise de conteúdo.
Conforme verificado nas análises anteriores, o Líder é a personagem central
da TEO, possuindo vínculos com todos os seus principais conceitos e princípios. A
observação criteriosa da rede do Líder demonstra como esse termo se configura em
um elo aos demais (Figura 12).
Figura 12. Rede do Líder no Atlas.ti

Fonte: elaborado pelo autor.
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A rede mostra que o Líder associa-se com os principais conceitos da TEO.
Essa constatação sugere, portanto, que ele seja considerado protagonista nas
inferências e deduções obtidas com a análise de conteúdo.

4.3 CONCLUSÕES DA ANÁLISE DE CONTEÚDO

A análise de conteúdo se completa com induções lógicas de certos pontos da
teoria, que estejam implícitos ou não estejam claros na TEO. A inferência realizada
no resultado da análise é, portanto, a conclusão da mesma, e depende diretamente
do raciocínio lógico do pesquisador, ao reunir os indícios e obter as conclusões.
Estas são, portanto, apresentadas e enumeradas nesse capítulo.
A primeira conclusão inferida revela que o contexto Programa de Ação reúne
as principais unidades de registro, ou seja, Líder, Liderado, Empresário, Cliente, e
GEPE. Isso significa que ele é um pilar central na TEO, onde as pontas do Modelo
Estrela se unem. Em outras palavras, através do Programa de Ação são exercidos
os conceitos e pilares da TEO, como o Espírito de Servir, a Delegação, e a
Educação pelo Trabalho. Através do Programa de Ação, é definida a relação entre
Líder e Liderado; como será feita a Recompensa (Partilha); e é exercido o método
Acompanhar, Avaliar, Julgar. Em suma, é o que permite a TEO funcionar em todos
os âmbitos da Organização, como é possível comprovar na Figura 13.
Figura 13. Rede do Programa de Ação na TEO
estrutura

CF:Recompensa

plano de ação

é parte de
líder
define

CF:Pessoas

é causa de

é propriedade de

depende de

CF:Estrutura

é causa de

define
programa de ação

associa-se com
depende de é parte de

Liderado

define
é causa de
depende de

grande empresa com espírito de
pequena empresa
é parte de

define
é causa de

estratégia
associa-se com
é parte de

CF:Estratégia
CF:Processos Laterais

Empresário

Fonte: elaborado pelo autor.

cliente~
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A segunda conclusão inferida mostra que, se o Programa de Ação é o centro,
o Líder está no topo da TEO. A Figura 12 demonstra alguns conceitos que unem-se
ao Líder, ressaltando a inferência obtida. Praticamente todos os conceitos e
princípios dependem da relação de sua relação com o líder, e todos são
influenciados por ele. Além do Liderado, o Cliente, o Acionista, e até mesmo a
Estrutura, a Estratégia, e o GEPE são baseados na atuação do Líder.
A terceira conclusão inferida é baseada na categoria Pessoas, que possui
unidades de registro em número relevante em praticamente todos os contextos. A
TEO é, portanto, uma filosofia empresarial que se baseia no comportamento,
atitudes, e relacionamento humanos, baseando nas Pessoas a Estrutura (Líder,
Liderado,

Empresário,

Clientes,

Acionistas),

a

Estratégia

(Empresário,

Descentralização, GEPE), os Processos Laterais, e o Sistema de Recompensas.
A quarta conclusão inferida demonstra que os Processos Laterais dependem
da Parceria e dos Clientes, sendo construídos em função dos mesmos. Esse é o
entendimento de Processo Lateral na TEO, e pode ser analisado na Rede dos
Processos Laterais (Figura 14).
Figura 14. Rede dos Processos Laterais na TEO
cliente~
CF:Processos Laterais

depende de

equipe de apoio
é parte de
depende de

é propriedade de

grande empresa com espírito de
pequena empresa

é causa de
Parceria

estrutura

é causa de

é parte de

Tarefa empresarial

associa-se com

sistema de comunicação

Fonte: elaborado pelo autor.

A quinta conclusão inferida – presente na Figura 15 – revela que as
Recompensas estão ligadas ao conceito de Acompanhar, Avaliar, Julgar, e também
à Parceria, ao Programa de Ação, e ao Orçamento e Plano de Contas. Isso indica
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que o resultado partilhado é, em geral, financeiro, e recebido de acordo com
merecimento por desempenho e produtividade.
Figura 15. Rede da Recompensa na TEO
programa de ação

Acompanhamento, avaliação e
julgamento

é parte de

define
Parceria

CTXT Orçamento e Plano de Contas

CF:Recompensa

depende de

define
recompensar o desempenho

é causa de

partilha

Fonte: elaborado pelo autor.

A sexta conclusão inferida diz que a categoria Estratégia está ligada a
Pessoas e Estrutura, sinalizando ser ela baseada na relação do Líder/Empresário e
do GEPE com o Cliente. A Estratégia na TEO está fortemente ligada ao Cliente, que
por sua vez está ligado apenas ao Líder/Empresário (em detrimento do Liderado).
Essa relação pode ser observada na Figura 16.
A sétima conclusão inferida mostra que o GEPE está diretamente ligado à
Estrutura, pois indica como a organização deve estar desenhada em todos os
âmbitos. Esse conceito é usado, portanto, para estruturar toda a Organização. Essa
inferência é demonstrada tanto na Figura 17 quanto na Figura 16.
A oitava conclusão inferida indica que o Cliente é um conceito ligado à
Estrutura e ao papel do Empresário. Isso justifica a prática da Organização em
construir uma “Pequena Empresa” direcionada à necessidade de cada Cliente
específico. A Figura 16 permite verificar a conclusão inferida no esquema de Rede
do Cliente.
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Figura 16. Rede do Cliente na TEO
estratégia
é parte de
Empresário

define

é parte de

grande empresa com espírito de
pequena empresa

depende de
líder

associa-se com

é causa de

depende de
define

associa-se com

é propriedade de

cliente~
depende de

associa-se com
Acionistas

estrutura

é parte de

Fonte: elaborado pelo autor.

A nona conclusão é inferida na frequência de vezes que a TEO aborda o
Líder, o Liderado, e o Cliente. Isso indica que ela traz princípios e conceitos dirigidos
principalmente à relação líder-liderado (interna à organização), e líder-cliente
(externa à organização).
A décima conclusão inferida afirma que a Estrutura é desenhada a partir do
conceito de Descentralização, baseada no conceito de GEPE, e sempre em função
do Cliente. Assim, a TEO pretende que a Organização seja estruturada em torno
desses três conceitos, como se pode observar na Figura 17.
Figura 17. Rede da Estratégia e da Estrutura na TEO
estratégia
é parte de
depende de

grande empresa com espírito de
pequena empresa

CF:Processos Laterais

Tarefa empresarial

define

é causa de
é propriedade de

é propriedade de

descentralização

é causa de

é propriedade de

estrutura

depende de

Fonte: elaborado pelo autor.

cliente~
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A décima primeira conclusão é baseada na constatação de que os contextos
que abordam o maior número de unidades de registro são Programa de Ação,
Empresário, Delegação, e Descentralização. Isso sinaliza que esses conceitos
fazem parte da cultura da organização, e devem ser considerados na prática da
TEO.
Por fim, a décima segunda inferência conclui – como mostra a Figura 17 –
que a Estratégia se traduz em Estrutura, Tarefa Empresarial, Descentralização, e
nos Processos Laterais. Portanto, esses são os conceitos a serem considerados na
construção da estratégia organizacional.
Destarte, as conclusões obtidas com a análise de conteúdo servirão de base
para a segunda etapa da pesquisa, que consiste no estudo de caso da organização
escolhida.
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5. ESTUDO DE CASO

Conforme a metodologia (Capítulo 3), o estudo de caso é realizado no intuito
de verificar a coerência entre as conclusões da análise de conteúdo e a prática
organizacional. Para tanto, aplica-se em uma empresa que tenha sido projetada
segundo a TEO, e se o direciona de acordo com as conclusões já obtidas no estudo
da teoria. Após uma breve apresentação da organização analisada, são
apresentadas as informações do estudo de caso.

5.1 ORGANIZAÇÃO ESTUDADA

Em 1979, a Odebrecht S.A. adquire uma parte do capital da Companhia
Petroquímica de Camaçari, o que marca o início de sua atividade no ramo
petroquímico (HISTÓRICO, 2013). Porém, a Braskem S.A. – empresa estudada no
presente trabalho – só nasceria em 2002, já como petroquímica líder na América
Latina (HISTÓRICO, 2013).
Com a venda da Ipiranga Petroquímica em 2007 (Figura 14), a Braskem
passou a ser proprietária da central de matérias-primas do Polo Petroquímico do
Sul, cujo nome deixou de ser Copesul e passou a ser UNIB 2 – RS (HISTÓRICO,
2013). Esta é a unidade escolhida para realização do estudo de caso, considerando
que passou a utilizar a Tecnologia Empresarial Odebrecht em sua gestão a partir da
mudança relatada.
A Braskem possui, em números de 2012, receita bruta de R$ 42,1 bilhões;
7600 integrantes; 10 escritórios internacionais; 36 unidades industriais, sendo 29 no
Brasil; e mais de 16 milhões de toneladas/ano de capacidade de produção
(BRASKEM, 2013a). Conforme a sua página de Internet oficial, a “Tecnologia
Empresarial Odebrecht, filosofia criada pelo fundador da Organização Odebrecht
(controladora da Braskem), Norberto Odebrecht, orienta a forma de atuação da
empresa”. A empresa compartilha os valores oriundos da Odebrecht – Grupo de que
faz parte –, que possui mais 160 mil integrantes ao todo (BRASKEM, 2013a).
Em relação ao mercado, a Braskem é produtora de uma vasta gama de
produtos petroquímicos, sendo o polietileno e o polipropileno os principais. Possui
presença em boa parte do Brasil e em vários países do mundo, e se configura em
um importante player global no mercado de resinas (PRESENÇA, 2013). À vista
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disso, foi selecionada para que as entrevistas do estudo de caso sejam aplicadas
aos seus integrantes, e seus documentos corporativos sejam analisados em busca
de informações relevantes.
Figura 14. Linha histórica da Braskem

Fonte: Braskem, 2013b

Apresentada – ainda que brevemente – a organização escolhida para
pesquisa, é possível reconhecer o cenário onde as entrevistas do estudo de caso
são aplicadas. O capítulo seguinte passa, portanto, a descrever a pesquisa realizada
na Braskem.
5.2 ENTREVISTAS

O precípuo método adotado no estudo de caso consiste, consoante
metodologia, em entrevistas com integrantes da organização escolhida. Seguindo,
portanto, o método de pesquisa quanto à aplicação, coleta, e análise dos dados, o
resultado das entrevistas e sua análise são expostos nesse capítulo.
As respostas obtidas na entrevista são dividas em quadros de acordo com a
questão, e subdivididos de acordo com o nível hierárquico do entrevistado. Assim, é
possível analisar também a diferença de percepção da TEO dentro da estrutura da
Organização. Cada resposta, de acordo com as conclusões obtidas na análise de
conteúdo (conferir subcapítulo 4.3), é analisada individualmente, para então ser
somada as demais na busca de respostas.
A primeira questão (de que forma a Estratégia Organizacional está inserida no
Programa de Ação?), a segunda (que relação tem o Programa de Ação com a
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Estrutura da Organização?), e a terceira questão da entrevista (como o Programa de
Ação é utilizado pelo Sistema de Comunicação?) têm a finalidade de confrontar a
primeira conclusão obtida na análise de conteúdo com a prática organizacional.
Essa conclusão afirma que no Programa de Ação são unidas todas as cinco pontas
do Modelo Estrela na Organização, e as perguntas realizadas na entrevista visam
verificar os pontos que não estão explícitos nos textos da TEO.
Quadro 20. Respostas relevantes dadas à questão 1

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

“Estratégia da Organização é atender o
Cliente.”

“A Estratégia está inserida nos itens do
Programa de Ação, no formato de metas
pactuadas que vão de encontro à estratégia
da empresa.”

“A TEO aplica o alinhamento estratégico
líder-liderado
(ciclo
de
planejamento
estratégico).”

“A Estratégia organizacional se apresenta no
Programa de Ação através das ações
pactuadas entre líder e liderado.”

“O Líder apresenta a estratégia do ciclo de
negócios aos seus liderados.”

“O Programa de Ação contém, como item
estratégico, a formação de sucessor nos
cargos da Organização.”

“O planejamento estratégico contempla
também a Estrutura para atender o Cliente.”
“Toda
passagem
do
planejamento
estratégico do Líder ao Liderado, até o nível
operacional, se traduz no que chamamos de
Programa de Ação.”
“Cada integrante, realizando seu Programa
de Ação, preenche um pedaço do quebracabeça que vai atender a Estratégia da
empresa.”
“A TEO prega que a Estratégia seja
desmembrada em níveis simples o suficiente
para que cada integrante, ao cumprir seu
Programa de Ação, haja de modo a cumprir
as metas estratégicas da empresa.”

Fonte: elaborado pelo autor.

O Quadro 20 mostra as respostas à primeira questão, que são relevantes à
pesquisa. Quando analisado, percebe-se que, apesar da pergunta referir-se apenas
a Estratégia e Programa de Ação, muitos outros termos da TEO são utilizados, como
Cliente, Líder, Liderado, e Estrutura. Além disso, as respostas demonstram a
inserção da Estratégia no Programa de Ação, e o uso deste por aquela.
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As respostas relevantes obtidas para a segunda questão estão no Quadro 21.
A relação entre o Programa de Ação e a Estrutura Organizacional, embora
reconhecida pelos entrevistados, não aparece de forma clara nas suas respostas,
exigindo um esforço maior para análise. Ainda assim, não houve resposta negativa a
questão 2, mostrando que a relação entre Programa de Ação e Estrutura é
percebida na Organização.
Quadro 21. Respostas relevantes dadas à questão 2

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

“No Programa de Ação está delineada a
Estrutura, uma vez ela é levada a todos os
Líderes e Liderados da Organização.”

“Há uma relação existente entre um
determinado nível e seu nível subsequente
através da relação líder-liderado.”

“O Programa de Ação depende da Estrutura
no sentido de sua aplicação, sendo levado
do Líder ao Liderado até percorrer toda a
Linha da Organização.”

“Sua relação é que o Programa de Ação é
desenvolvido e pactuado entre líder e
liderado, desde o topo da hierarquia até as
funções técnicas, obedecendo à hierarquia
estabelecida na estrutura organizacional.”

Fonte: elaborado pelo autor.

O Quadro 22 contém as respostas relevantes obtidas para a questão terceira
da entrevista. Como na questão primeira, fica evidente a relação entre a Estratégia e
Programa de Ação, embora a pergunta aborde, na verdade, o Sistema de
Comunicação. É possível inferir, portanto, que o Programa de Ação é utilizado,
nesse contexto, apenas na comunicação da Estratégia entre os níveis da
organização.
Quadro 22. Respostas relevantes dadas à questão 3 (continua)

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

“No ciclo de comunicação, as mudanças de
estratégias são comunicadas através do
PAAJ.”

“O Sistema de Comunicação utiliza o
Programa de Ação como meio oficial de
transmissão das metas estratégicas da
Organização.”

“O ciclo de acompanhamento é algo a ser
melhorado, garantindo que todos passem
por ele.”

“O Programa de Ação exige que seja
aplicada a chamada Pedagogia da Presença,
que é a comunicação presencial entre Líder e
Liderado.”

“Na TEO o acompanhamento possui
frequência mensal, mas na organização, até
2 meses é um bom prazo.”

“A comunicação da visão, missão, e
Estratégia
da
empresa,
bem
como
necessidades dos Clientes, é feita através do
Programa de Ação.”
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Quadro 22. Respostas relevantes dadas à questão 3 (conclusão)
“No sistema de comunicação, quando se
realiza o fechamento do Programa de Ação
anual, o conceito da TEO é que o líder
explique a importância dos elementos
estratégicos.”
“O Programa de Ação tem de ser, na sua
construção e execução, um canal frequente
de comunicação entre líder e liderado.”

Fonte: elaborado pelo autor.

O Quadro 23 apresenta as respostas da quarta questão (a Estratégia da
Organização depende de alguma forma do conceito de Líder?), e o Quadro 24 as
respostas da quinta questão (que relevância tem o Líder no desenho da Estrutura
Organizacional?). Ambas foram elaboradas para se obter informações relativas à
segunda conclusão apresentada na análise de conteúdo, que trata da influência do
Líder na Organização. As duas pontas tratadas – a Estratégia na questão quarta e a
Estrutura na questão quinta – são escolhidas por não estarem claramente
relacionadas com o Líder na TEO, e por reunirem, ainda que indiretamente, as
demais pontas.
Quadro 23. Respostas relevantes dadas à questão 4

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

da

“A Estratégia da organização é elaborada por
pessoas de nível hierárquico mais elevado e
cabe a eles repassarem essa estratégia para
os níveis inferiores da hierarquia pela figura
do Líder.”

“O Líder é fundamental na construção da
estratégia da organização.”

“A Estratégia se baseia no conceito de líder
para definir, pactuar e cobrar as metas
estabelecidas.“

“O Líder
deve
enxergar como
o
relacionamento com clientes e mercado se
desdobra dentro da organização.”

“A Estratégia tem como regra ao liderado
reportar-se sempre ao líder direto, sem pular
a ordem.”

“O papel do Líder é fundamental no
processo de comunicação e alinhamento.”

“A Estratégia usa o Líder para transferir e
centralizar informações, e usá-lo como
referência da unidade ou grupo de trabalho.”

“O líder participa
estratégia.”

da

elaboração

“O conceito de Líder é de pessoas capazes,
pela sua virtude de liderar, de influenciar
pessoas em torno de um objetivo ou
resultado.”

Fonte: elaborado pelo autor.
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Assim, o Quadro 23 ressalta a conexão entre Líder e Estratégia, conforme
inferido na análise de conteúdo. Quando a TEO afirma que o centro da Estratégia
são as Pessoas, está considerando a realização das metas da Organização como
que dependentes do Líder. Isso reforça a posição central desse termo na TEO.
Por sua vez, o Quadro 24 demonstra a ligação do Líder com a Estrutura
Organizacional. Conforme visto nas respostas, não parece concebível a realização
de um desenho da Organização que não envolva o Líder, sendo que muitas vezes a
Estrutura é construída em torno dele, constituindo assim a Pequena Empresa da
TEO. É provável, portanto, que muitos termos ficariam sem sentido sem a figura do
Líder, tamanha a dependência existente deste último.
Quadro 24. Respostas relevantes dadas à questão 5

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

“A UNIB é tida como uma pequena empresa
na Braskem, e o Líder da UNIB é o elo entre
as demais Pequenas Empresas.”

“O Líder tem um papel relevante, pois cabe a
ele estruturar os cargos e funções, os quais
ele lidera.”

“O conceito de pequena empresa oferece,
na petroquímica, o risco de perda de
sinergias, e é função dos Líderes prevenir
esse risco na estrutura.”

“O Líder possui grande relevância, visto que
as informações e ordens da organização são
realizadas sempre de líder para liderado.”

Fonte: elaborado pelo autor.

A terceira conclusão obtida com a análise de conteúdo gerou a questão sexta
(que importância tem a Gestão de Pessoas na Estratégia da Organização?), cujas
respostas são apresentadas no Quadro 25. Conforme compreendido da TEO, a
ponta Pessoas do Modelo Estrela tem influência direta nas demais pontas. Todavia,
não é facilmente visível a relação de Pessoas com a Estratégia, o que levou a
questão a focar nessa possibilidade.
As respostas contidas no Quadro 25 mostram que a conclusão acerta em
considerar a Gestão de Pessoas como essencial para a TEO, e consequentemente
para a Organização. No entanto, a ligação da Estratégia com as Pessoas parece ser
percebida melhor pelo nível gerencial, enquanto que as respostas do nível
operacional focam em itens específicos da vivência na empresa. Isso não refuta a
inferência anteriormente obtida, antes demonstra a diferença de visão entre os
níveis da Organização em relação à Estratégia Organizacional.
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Quadro 25. Respostas relevantes dadas à questão 6

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

“Existe uma parte do planejamento
estratégico toda voltada à gestão de
pessoas.”

“A Gestão de Pessoas está ligada a figura do
Líder, que deve gerir sua equipe de acordo
com as metas pactuadas que visam cumprir
os requisitos para que a empresa vá de
encontro a suas metas estratégicas.”

“A TEO traz a ideia muito forte de que as
pessoas estão no centro.”

“Vejo que a Gestão de Pessoas visa manter
o grupo sempre atualizado quanto aos
acontecimentos da empresa.”

“Todo planejamento estratégico tem ações
voltadas para pessoas.”

“A Gestão de Pessoas é um item central da
Estratégia da Organização.”

“A gestão de pessoas trabalha para que
todos evoluam dentro de suas carreiras e ao
mesmo tempo dar retorno para a empresa
em forma de melhores práticas, empenho na
realização de suas tarefas, etc.”
“A Gestão de Pessoas se ocupa também em
manter o conhecimento explícito ao alcance
de todos, de maneira atualizada, fazendo as
pessoas
trocarem
informações
e
conhecimento tácito a fim de não perdê-lo
com o tempo.”

Fonte: elaborado pelo autor.

A sétima questão (como o Cliente influencia a construção das Equipes de
Apoio e do Sistema de Comunicação da Organização?) almeja buscar respostas
para verificação da quarta conclusão da análise. O Quadro 26 – onde estão citadas
as respostas relevantes – mostra que os Processos Laterais têm, na TEO, objetivo
de melhor atender às expectativas do Cliente. Dessa forma, o Sistema de
Comunicação e as Equipes de Apoio são construídos, de certo modo, com foco no
produto final e no atendimento ao Cliente, pois são as duas maneiras da
Organização servir a este último.
Quadro 26. Respostas relevantes dadas à questão 7 (continua)

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

“Não existe estrutura de apoio que se
justifique se não for para atender o Cliente.”

“O Cliente é outra unidade da própria
empresa.”

“As áreas de apoio têm de estar alinhadas
com o desejo do cliente, dentro do
planejamento do negócio.”

“O Sistema de Comunicação é construído de
forma a demonstrar a satisfação de Clientes
com projetos da Organização, trazendo
assim os Clientes para mais próximo dos
integrantes.”
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Quadro 26. Respostas relevantes dadas à questão 7 (conclusão)
“A TEO prega claramente que a Equipe de
Apoio tem de servir à Linha, ou seja, àquele
que produz para o Cliente.”

“As Equipes de Apoio são formadas para que
as Unidades principais mantenham o foco em
atender os Clientes, conforme sua demanda.”

“Existem, na Braskem, os gerentes de conta,
que têm relação e comunicação direta com o
Cliente.”

Fonte: elaborado pelo autor.

A quinta conclusão da análise de conteúdo afirma que o Sistema de
Recompensas está ligado a alguns conceitos, dentre eles o de Acompanhar, Avaliar,
Julgar, conforme a TEO. O Quadro 27 demonstra as respostas a questão 8 (de que
forma o conceito de Acompanhar, Avaliar, Julgar é utilizado no Sistema de
Recompensas?), de acordo com a percepção dos entrevistados. As informações
obtidas mostram que os conceitos relacionam-se conforme esperado.
Percebe-se, ainda, conforme o Quadro 27, que o Sistema de Recompensas e
o conceito de Acompanhar, Avaliar, Julgar estão ligados entre si pelo Programa de
Ação. A inclusão deste termo – que não consta na pergunta de entrevista – é vista
também na conclusão da análise de conteúdo. O fato de haver sido citada em várias
respostas ressalta a importância do Programa de Ação também para a ponta de
Recompensas do Modelo Estrela, conforme a TEO.
Quadro 27. Respostas relevantes dadas à questão 8 (continua)

Respostas no nível gerencial
“A Participação nos resultados
de acordo com o plano de
contempla parte do resultado
cliente pelas ações, gerando
desse resultado.”

Respostas no nível operacional

é pactuada
ação, que
gerado ao
a partilha

“Através do Programa de Ação são
estabelecidas as metas avaliadas ao longo
de um período e efetuado um julgamento
pela pessoa e sua liderança ao final do
mesmo período.”

“O acompanhamento é feito a partir do
Programa de Ação, que no fim do seu ciclo,
prevê a avaliação e julgamento do integrante
pelo líder, para a partilha dos resultados
atingidos pela organização.”

“As recompensas dependem do fechamento
e da avaliação do Programa de Ação, que
reverte em dinheiro de participação dos
lucros da empresa.”

“O julgamento é a última etapa do Programa
de Ação, em que o líder verifica se o
liderado serve para empresa.”

“O Sistema de Recompensas prevê uma
avaliação do líder sobre o liderado, com
críticas, feedbacks, incentivos, justificativas e
a premiação ou não com aumento ou
promoção e perdas sobre o Programa de
Ação pactuado.”
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Quadro 27. Respostas relevantes dadas à questão 8 (conclusão)
“O planejamento estratégico estima os
resultados a serem alcançados e o montante
a ser compartilhado com os integrantes, e a
forma de garantir que cada um receba o
pedaço que lhe cabe é o Programa de Ação,
junto a comunicação entre Líder e Liderado.”

“Todo integrante, independente do cargo e
nível hierárquico, é acompanhado, julgado, e
avaliado pelo seu Líder, como parte do ciclo
do Programa de Ação.”

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 28. Respostas relevantes dadas à questão 9

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

“Não adianta desenvolver toda uma
estratégia diferente do desejo do Cliente.”

“A Estratégia da empresa contém ações que
os líderes devem tomar para bem atender os
clientes.”

“A relação Líder e Cliente vem no sentido de
focar no que esse último espera, e a partir
daí, desdobrar a Estratégia.”

“A relação entre Cliente e Líder é estratégica
para a Organização, pois direciona os
Liderados
para
o
atendimento
das
necessidades dos Clientes.”

“Essa relação entre Líder e Cliente, na
Estratégia, passa pelo conceito da TEO de
Empresariamento.”

“O Líder é o intermediário entre a vontade do
Cliente e a sua realização dentro da
Organização.”

“Sem dúvida a Estratégia é baseada pelo
Cliente.”

“O Cliente busca o Líder diretamente para
tratar de suas necessidades e resolvê-las.”

Fonte: elaborado pelo autor.

No Quadro 28 estão as respostas a questão 9 (a relação entre Líder e Cliente
faz parte da Estratégia Organizacional?), elaborada para verificar a sexta conclusão
da análise de conteúdo. Esta afirma que A Estratégia é baseada no Cliente, e em
sua ligação com o Líder. As respostas – não obstante existir relação com os termos
da conclusão – não esclarecem se a Estratégia é dependente ou baseada na
relação entre Líder e Cliente. Antes, mostram que a relação existe no sentido do
Líder desenvolver essa relação justamente para atender as metas estratégicas da
Organização, o que difere em parte do inferido na análise de conteúdo.
A questão 10 (de que forma a marca “Grande Empresa com Espírito de
Pequena Empresa” é refletida no desenho da Estrutura da Organização?) busca
verificar, na Organização, a sétima conclusão da análise, referente à ligação entre a
Estrutura e os conceitos de Grande e Pequena Empresa. Conforme mostra o
Quadro 29, o desenho de cargos e funções não parece ser influenciado diretamente
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pela marca Grande Empresa com Espírito de Pequena Empresa, pois ela reflete
especificamente a divisão da Organização em Unidades de Negócio. Todavia, essa
divisão acaba, por fim, sendo utilizada para definir a macroestrutura de cargos
dentro da empresa.
Quadro 29. Respostas relevantes dadas à questão 10

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

“A UNIB usa a marca Grande Empresa com
Espírito de Pequena Empresa através do
conceito de sistema e subsistema.”

“A Organização parece, às vezes, dividida
em unidades que são gerenciadas de formas
diferentes, de acordo com uma mesma
base.”

“Cada unidade é considerada uma pequena
empresa, que atende clientes ou, como na
Braskem, os Parceiros Internos, que são as
demais unidades que possuem relação.”

“A Braskem tem metas corporativas, que
podem ser entendidas como metas da
Grande Empresa, mas deixa a cargo das
Unidades decidirem como alcança-las, sendo
essas as Pequenas Empresas.”

Fonte: elaborado pelo autor.

A oitava conclusão da análise de conteúdo une Cliente, Empresário, e
Estrutura. Por isso, a questão 11 (como o conceito de Pequena Empresa voltada
para um Cliente específico é utilizado na Braskem?), cujas respostas encontram-se
no Quadro 30, busca entender a relação do Cliente com a Pequena Empresa, pois
este último constitui o âmbito de atuação do Empresário dentro da Estrutura.
A análise das respostas demonstra que o conceito de Pequena Empresa da
TEO sofre adaptações de acordo com o ramo de atuação da empresa. Assim, esse
termo não é aplicado exatamente conforme o originalmente planejado para a
construção

civil,

pois

pode

inviabilizar

negócios

diferentes.

Na

indústria

petroquímica, portanto, a Pequena Empresa é construída não apenas em relação ao
Cliente, mas também relação aos Parceiros internos, ou seja, às demais Pequenas
Empresas. Isso de forma alguma exclui a aplicação do conceito, antes o adapta para
as necessidades do Negócio.
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Quadro 30. Respostas relevantes dadas à questão 11

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

“A equipe que forma a pequena empresa
funciona de maneira orgânica, tendo seus
objetivos, resultados, e partilha de
resultados próprios.”

“Na indústria petroquímica o conceito de se
voltar para um cliente específico é usado
apenas no desenvolvimento de produto, pois
não é viável instalar uma unidade específica
em todos os locais onde houverem clientes.”

“Na petroquímica não é muito diferente da
construtora, porém existem conexões que
não podem ser cortadas, sob risco de matar
a pequena empresa.”

“A Braskem, por ser fornecedora de matériaprima para outras empresas, só se dirige a
um Cliente específico quando esse demanda
um produto também específico.”

“As pequenas empresas, na petroquímica,
têm de estar atentas ao negócio das demais,
enxergando o resultado estratégico global
da organização.”

“O plástico serve para inúmeras aplicações, e
é mais fácil o Cliente vir busca-lo, do que a
Braskem se dirigir a cada Cliente.”

“O conceito de pequena empresa tem de
respeitar esses sistemas que estão
correlacionados, porque o impacto é muito
grande.”

“A Braskem atende cada Cliente específico
montando equipes de desenvolvimento de
tecnologia de produto, direcionadas para as
necessidades específicas do Cliente.”

“Devido a grande inter-relação entre os
sistemas, a pequena empresa acaba sendo
algo mais abrangente, como a UNIB inteira.”

“Quando é desenvolvido um grande projeto
para um Cliente específico, a Braskem monta
grupos para atender essa demanda, e creio
ser esse o mais perto de atender o Cliente de
forma exclusiva.”

“As decisões tomadas em uma pequena
empresa, na petroquímica, impactam nas
demais pequenas empresas que se
relacionam entre si.”
“O conceito de pequena empresa, dentro da
petroquímica, é possível, é praticado, mas
tem de respeitar as fronteiras de uma
pequena empresa com abrangência maior
do que uma obra, por exemplo.”

Fonte: elaborado pelo autor.

A questão 12 da entrevista (a Estrutura da Organização é baseada no
princípio da Descentralização?) visa esclarecer a décima conclusão da análise,
referente ao princípio da Descentralização. As respostas mostram que o princípio
confunde-se com o conceito de Delegação, o que leva a crer que possuam certa
interdependência (Quadro 31). Também se percebe que a Descentralização não é
percebida por todos na Organização.
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Quadro 31. Respostas relevantes dadas à questão 12

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

“A organização trabalha muito com o
conceito de delegação planejada, que é um
conceito de descentralização, delegando
tarefas a pessoas preparadas para tal.”

“O princípio da descentralização é mais visto
nas metas e resultados do que na atuação e
gestão da empresa.”

“A descentralização é importante na cultura
TEO, pois permite a atuação dos
empresários, que tem o direito de tomar as
suas decisões de forma planejada, e
responder pelo resultado delas.”

“A Estrutura da Organização é desenhada
pensando na delegação, que ocorre quando
as tarefas do Líder são divididas nos
Programas de Ação de seus Liderados.”

“A Descentralização passa por potencializar
o empresário das pequenas empresas,
permitindo a tomada rápida de decisões
para que o negócio vá em frente.”

“A
Estrutura
Organizacional
é
descentralizada em sua parte operacional,
porém as equipes de apoio e sistemas de
comunicação
são
completamente
centralizados.”

“A descentralização tem a premissa de que
o empresário respeite os valores da TEO e o
planejamento estratégico da empresa.”

“Uma descentralização na Braskem é difícil
de ser percebida, pois as áreas e unidades
são muito dependentes umas das outras.”

“A descentralização, na petroquímica, possui
certa dependência muito maior dos demais
envolvidos, pois não se refere a uma obra
apenas, mas a uma cadeia inteira.”

Fonte: elaborado pelo autor.
Quadro 32. Respostas relevantes dadas à questão 13

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

“O Programa de Ação é um produto da
cultura da organização, que acaba
influenciando em uma aculturação (sic) dos
integrantes.”

“Geralmente o Programa de Ação especifica
apenas as metas e objetivos da empresa,
com pontuações e filosofias a serem
utilizadas para cada item, e como o
colaborador deve agir para atingir tais
objetivos.“

“O programa de ação busca, em tudo que
está escrito sobre a TEO, um conceito de
Empresário independente da importância
que tenha o papel do integrante.”

“Não percebo no Programa de Ação uma
relação com a disseminação da cultura
organizacional, apenas a própria aplicação
desta ferramenta (Programa de Ação) usada
pela empresa.”
“A cultura da TEO é transmitida pelo
Programa de Ação quando esse contém itens
de avaliação culturais, como Espírito de
Servir e Educação pelo Trabalho, por
exemplo.”

Fonte: elaborado pelo autor.
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Para o estudo da décima primeira conclusão da análise, três perguntas foram
elaboradas. A questão 13 (que influência tem o Programa de Ação na construção e
disseminação da cultura organizacional?), a questão 14 (de que maneira o conceito
de Empresário faz parte da cultura da Organização?), e a questão 15 (como o
conceito de Delegação influencia a cultura organizacional?), têm foco na cultura
organizacional, buscando a ligação desta com os conceitos mais utilizados pela
TEO.
A questão 13 (Quadro 32) permite inferir que o Programa de Ação influencia
na cultura organizacional apenas no sentido de formalizar certos quesitos,
principalmente em conceitos e princípios da TEO. Exemplo disso é o termo
Empresário, encontrado em uma das respostas. Portanto, o Programa de Ação
traduz em metas tangíveis alguns valores da cultura organizacional, facilitando sua
aplicação e avaliação nas Pessoas.
Quanto à questão 14, exposta no Quadro 33, as respostas demonstram que o
conceito de Empresário é percebido em toda Organização como parte da cultura.
Pelas informações obtidas, é possível mesmo afirmar que o conceito é um dos
pilares da cultura organizacional. Assim, os valores da TEO são sugeridos como
modelo de atitude do Empresário, orientando, portanto, o comportamento de todos
os integrantes da empresa.
A questão 15, cujas respostas estão no Quadro 34, mostra que o conceito de
Delegação está unido ao Líder e Empresário, pertencendo assim à cultura da
organização. Por isso, a delegação influencia principalmente a relação entre o Líder
e o Liderado, moldando assim a cultura de relações hierárquicas da empresa.
Quadro 33. Respostas relevantes dadas à questão 14 (continua)

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

“O grande objetivo dos conceitos de
Empresário e Programa de Ação na cultura
é fazer todos se sentirem parte da
Organização, e não meros executores.”

“O conceito de Empresário está bem
disseminado na Organização através da
cultura de que cada pessoa deve, através da
sua função, empresariar a sua atividade na
empresa.”

“A cultura da TEO, com seus princípios e
valores, incluindo delegar e empresariar,
tem forte relação com os valores familiares.”

“A organização costuma focar no conceito de
Empresário para fazer com que os
colaboradores atuem de forma árdua e
comprometida em suas atividades.”
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Quadro 33. Respostas relevantes dadas à questão 14 (conclusão)
“Cada integrante é desafiado a empresariar
sua área, por menor que seja, como sendo o
dono dessa área, agindo assim como um
verdadeiro empresário, que olha tudo que
influencia seu negócio.”

“O conceito de Empresário pede que o
integrante, ao executar suas tarefas, diminua
as
perdas
no
processo,
eleve
a
produtividade, garanta o melhor uso de seus
ativos, evite perdas e por consequência eleve
o lucro na empresa.”

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 34. Respostas relevantes dadas à questão 15

Respostas no nível gerencial

Respostas no nível operacional

“A delegação é um conceito que faz parte da
cultura quando cada integrante tem de se
empresariar, sabendo aonde quer chegar e
aonde a empresa quer chegar, e
compartilhar o resultado quando dá certo.”

“A delegação é praticada dentro da empresa
a fim de fazer com os líderes não se
sobrecarreguem dividindo algumas de suas
tarefas.“

“Através da delegação, inicia-se o processo
de formação dos sucessores, o que faz que
os liderados busquem conhecer e praticar a
cultura da TEO.”

“A delegação é usada para demonstrar
confiança, e reconhecer a capacidade dos
liderados.”

“A cultura da organização é influenciada
pela delegação por fazer cada integrante
agir como Empresário nas tarefas que lhe
cabem.”

“Com a delegação, as atividades do grupo se
desenvolvem melhor.”
“A delegação depende da vontade do Líder
para ser praticada.”

Fonte: elaborado pelo autor.

A partir dos dados obtidos, a primeira análise possível de ser realizada é a
diferenciação entre as respostas de cada nível, conforme divisões nas tabelas. Isso
permite uma verificação de divergências ou convergências dentro da própria prática
organizacional, conforme percebido pelos entrevistados em cada cargo.

5.2.1 Divergências entre Níveis Hierárquicos

Algumas das questões de entrevista apresentam, em suas respostas,
diferenças significativas entre as percepções do nível gerencial e operacional. A
observação dessa discrepância pode identificar aplicações incompletas da TEO, ou
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conceitos e princípios que são válidos apenas para determinado nível hierárquico,
ou então apenas uma falta de conhecimento e percepção dos entrevistados em
certo nível.
A questão 4 (Quadro 23) mostra que o nível gerencial trata da relação da
Estratégia com o Líder sob o ângulo deste último, enquanto o nível gerencial
percebe a questão com a visão do liderado. Esse fato é explicado, em parte, pela
posição hierárquica dos entrevistados, que necessariamente influencia sua visão da
Organização. Entretanto, também mostra que o Liderado percebe pouco o papel do
Líder na Estratégia nas esferas mais elevadas da empresa.
As respostas à questão 6 (Quadro 25) demonstram que o nível gerencial
relaciona a ponta Pessoas com a ponta Estratégia do Modelo Estrela de uma forma
geral e abrangente. Por sua vez, o nível operacional responde a questão com itens
específicos em que a gestão de Pessoas influencia a Estratégia na Organização.
Assim, os níveis hierárquicos mais baixos parecem perceber estritamente o que lhe
causa impacto, em detrimento de uma visão mais ampla da questão na empresa.
A questão 11 (Quadro 30) indica que o nível operacional percebe a questão
da pequena empresa unicamente em relação ao Cliente externo. Já o nível gerencial
ressalta a necessidade da relação entre Pequenas Empresas, na chamada Parceria
Interna. De fato, essa relação interna na Organização é percebida como vital entre
os Líderes e Gerentes, inclusive para viabilizar a implantação do conceito na
indústria petroquímica.
Enfim, a questão 12 (Quadro 31) permite visualizar que o nível operacional,
ao contrário do gerencial, não identifica claramente o princípio da Descentralização
em aplicação na Organização. Isso leva a crer que esse princípio é pouco aplicado
nos níveis hierárquicos mais baixos, ou que não é clara a forma como é utilizado na
empresa, especialmente nos setores operacionais.
Portanto, é necessário considerar as divergências entre as respostas de cada
nível hierárquico para a obtenção de conclusões no estudo das entrevistas. Além
disso, uma análise mais profunda, utilizando as técnicas já apresentadas, é
realizada para o aprofundamento das respostas de entrevistas.
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5.2.3 Análise das Entrevistas

Do mesmo modo que a técnica de Bardin (2011) é aplicada aos livros da
TEO, também pode ser utilizada para analisar as respostas obtidas nas entrevistas.
Assim, podem-se encontrar padrões, ordenações, ou termos que evidenciem
sentidos obscuros ou faltantes ao conteúdo das respostas.
O Quadro 35 mostra uma classificação inicial do conteúdo das entrevistas,
com a lista das palavras mais utilizadas pelos entrevistados. É possível perceber
que Líder é o termo com maior quantidade, o que já havia ocorrido na análise de
conteúdo dos livros da TEO. Por isso, a constatação de importância do Líder
verificada na teoria é também percebida e confirmada na prática da organização.
Quadro 35. Palavras mais utilizadas nas entrevistas
PALAVRA

QUANTIDADE

Líder

33

Empresa

32

Programa de Ação

28

Organização

24

Estratégia

19

Cliente

14

TEO

12

Comunicação

11

Metas

11

Pessoas

11

Cultura

10

Fonte: elaborado pelo autor.

Além do Líder, alcança destaque entre as palavras mais utilizadas (Quadro
35) o Programa de Ação, que também é um conceito da TEO. Nota-se que a
realidade da Organização comprova a teoria nesse ponto, já que foi verificado
(análise da teoria) que o Programa de Ação é um conceito central na TEO. Desse
modo, o termo revela sua importância na teoria e na prática, demonstrando que essa
está de acordo com aquela.
Enfim, o Quadro 35 exibe também – dentre os termos que correspondem a
conceitos da TEO – a Estratégia e o Cliente entre as palavras mais utilizadas, bem
como Comunicação, Pessoas e Cultura. Todos esses termos são, portanto,
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percebidos e considerados pelos entrevistados como pertencentes à prática
organizacional, e conclui-se que estão presentes no projeto da organização
estudada.
Outra análise passível de ser realizada com as respostas das entrevistas é a
que mede a quantidade de coocorrências de termos. Pode-se, assim, verificar os
conceitos que estão relacionados, segundo a visão dos integrantes da Organização.
O Quadro 36 elenca as principais correlações encontradas com uso do software
Atlas.ti.
Quadro 36. Coocorrências entre termos nas entrevistas
TERMO A

TERMO B

QUANTIDADE

Líder

Liderado

15

Líder

Programa de Ação

12

Líder

Estratégia

10

Liderado

Programa de Ação

9

Líder

Cliente

7

Estratégia

Cliente

6

Cultura

Empresário

4

Cultura

Programa de Ação

4

Estratégia

Programa de Ação

4

Cultura

Delegação

3

Líder

GEPE

2

Recompensa

Programa de Ação

2

Fonte: elaborado pelo autor.

Dentre os termos que apresentam maior quantidade de coocorrências –
conforme Quadro 36 – destaca-se o Líder, que está presente em quatro das cinco
primeiras. Novamente comprova-se a importância desse conceito para a TEO, sendo
que muitos termos relacionam-se com dependência ou associação ao Líder. O que
se verifica na prática é o mesmo que na teoria.
Quanto ao Programa de Ação, novamente percebe-se que está presente
entre as correlações mais frequentes, demonstrando sua importância e relevância
na Organização. Confirma-se, assim, as inferências que colocam esse conceito
como centro da TEO e do projeto organizacional.
De modo a não se basear exclusivamente na visão de integrantes, o estudo
de caso também analisa documentos da organização. Dessa forma, também a
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versão oficial oferecida pela empresa é considerada, permitindo aumentar a
credibilidade dos dados.

5.3 DOCUMENTOS

De modo a integralizar o estudo de caso, é realizada a análise de documentos
da Organização, visando cumprir um dos quesitos de triangulação dos dados. A
pesquisa apresenta, assim, informações documentadas que reforcem, refutem, ou
ilustrem algumas conclusões obtidas anteriormente.

5.3.1 Apresentação Institucional

A Braskem disponibiliza, em seu portal de Intranet, uma apresentação
institucional, cuja divulgação é autorizada. Além de apresentar a empresa, com sua
história, seus dados, e seus resultados, também é mostrada a cultura da empresa,
em valores e conceitos relativos à TEO. Os dados obtidos dessa apresentação são
oriundos da imagem que a própria Organização tem de si própria.
Uma das afirmações relevantes contidas na apresentação – conforme Figura
15 e Figura 16 – diz que a cultura e as Pessoas estão no centro da Estratégia
(BRASKEM, 2013b). Isso não só reforça o que já foi verificado na análise de
conteúdo sobre a relação de Pessoas e Estratégia, como amplia essa visão para
incluir a cultura organizacional. Como visto na décima primeira conclusão obtida na
análise de conteúdo, fazem parte da cultura o Programa de Ação, o Empresário, a
Delegação, e a Descentralização. Fica, assim, demonstrado que esses termos
também influenciam a ponta Estratégia do Modelo Estrela.
Outra afirmação contida na apresentação, e visível na Figura 15, relaciona-se
com o conceito de Delegação, ao dizer que as Pessoas possuem “autonomia para
agir com foco em resultados” (BRASKEM, 2013b). Somado a isso, o documento
afirma que esses resultados gerados são partilhados (BRASKEM, 2013b),
contemplando assim a ponta Recompensas do Modelo Estrela. Isso demonstra que
a Delegação também faz parte do Sistema de Recompensas, como critério de
avaliação ou julgamento das Pessoas.
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Figura 15. Slide da apresentação institucional Braskem

Fonte: Braskem, 2013b

Figura 16. Slide da apresentação institucional Braskem

Fonte: Braskem, 2013b

5.3.2 Instrução do Líder Empresarial

Dentre os documentos pesquisados, é expressiva a informação obtida em
uma ILE (Instrução do Líder Empresarial) analisada. A principal afirmação do
documento diz que a “crença de que a única maneira de conceber a estrutura certa
e o melhor sistema de comunicação é ter como ponto de partida o Ser Humano e
como objetivo satisfazer o Cliente e proporcionar a eficácia do empresariamento”
(GRADIN, 2009). Essa sentença reafirma algumas conclusões obtidas, como a
centralidade da ponta Pessoas do Modelo Estrela, o foco estratégico no Cliente, e a
Estrutura e Processos Laterais baseado no Líder e Empresário. O documento afirma
também que a hierarquia, na estrutura, deve partir do Cliente (GRADIN, 2009),
enfatizando a importância deste último na Organização.
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5.3.3 Desenho da Estrutura Organizacional

A análise do desenho organizacional da Braskem permite comparar as
afirmações referentes à ponta Estrutura do Modelo Estrela. Observa-se, na Figura
17, que os Clientes e Acionistas são essenciais para a definição de cargos e
relações hierárquicas. Nota-se, também, que os dois estão presentes na
macroestrutura, e são levados aos demais âmbitos da organização por meio dos
Líderes. Isso vai de encontro com o observado na TEO, sobre a relação entre Líder
e Cliente, e sua posição na Estrutura Organizacional.
Figura 17. Macroestrutura Organizacional da Braskem17

Fonte: Braskem, 2013c

5.4 CONCLUSÕES DO ESTUDO DE CASO

As entrevistas permitem verificar a concordância entre as respostas e a
análise de conteúdo. Mesmo as afirmações que estão implícitas na TEO são
perceptíveis na prática, comprovando sua aplicação no projeto da organização. É
possível, assim, obter-se conclusões que ressaltem a análise da teoria.
As três primeiras perguntas – junto com a décima-terceira –, que abordam o
Programa de Ação, comprovam que o mesmo está no centro da organização,
apesar dessa afirmação não estar declarada na teoria. É, portanto, plausível concluir
que as pontas do Modelo Estrela são unidas pelo Programa de Ação, de forma a
servir como vínculo entre os componentes do projeto organizacional, e com a TEO.
17

Legenda: VPE: Vice-Presidente Executivo; RAE: Responsável por Apoio ao Empresariamento.
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Por sua vez o Líder, tratado na quarta, na quinta, e também na nona questão,
é visto na entrevista com a importância que a análise de conteúdo afirma ter na
TEO. Assim, o Líder é, na organização, o conceito do qual depende todos os
demais. Como não bastasse, o funcionamento e aplicação da TEO parecem
depender desse conceito, tornando-o imprescindível para o projeto organizacional.
Um conceito que, na TEO, é considerado essencial, é o Cliente, que é tema
das questões sete, nove, e treze. Segundo as conclusões da análise, a estratégia e
até mesmo a estrutura possuem alguma base nesse conceito, e na sua relação com
os Líderes na Organização. Possivelmente o Cliente seja o conceito que provocou
maior dificuldade em relacionar as respostas com as informações da análise. Mesmo
assim, é percebida a importância desse termo na prática organizacional.
A marca “Grande Empresa com espírito de Pequena Empresa” (GEPE) é o
foco das questões dez e onze. Possui as respostas menos condizentes com a
análise de conteúdo, devido a ser aplicado de modo diverso na Braskem. Assim, o
nível gerencial percebe o modo de aplicação desse conceito, enquanto o nível
operacional visualiza com dificuldade significativa. Conclui-se que, para observar a
aplicação do conceito na organização, é necessária uma visão abrangente da
mesma, que transcenda setores e unidades.
Quanto às pontas do Modelo Estrela, a relação entre Pessoas e Estratégia é
diretamente tratada na sexta questão. As respostas demonstram coerência com a
conclusão da análise de conteúdo, ainda que haja divergências entre os níveis
hierárquicos. Pode-se, até, considerar a Gestão de Pessoas como mais próxima da
Estratégia por causa dessa divergência, uma vez que é o nível gerencial que possui
mais contato com o planejamento estratégico da organização.
Já a ponta Estrutura é abordada nas questões 2, 5, e 12, e indiretamente na
questão 7, onde é relacionada com a ponta Processos Laterais. De modo geral,
percebe-se que a estrutura da Braskem está de acordo com a teoria analisada da
TEO, embora adaptações necessárias tenham sido realizadas na empresa. Assim,
tanto a estrutura quanto os processos laterais são adequados para as
particularidades do ramo econômico em que a organização atua, o que de modo
algum a coloca em desacordo com a TEO.
A ponta Recompensas é trada na questão 8. Embora seja o tema esteja claro
na teoria, a análise de conteúdo e a entrevista ressaltam o uso da prática chamada
Acompanhar, Avaliar, Julgar. É significante, também, que o termo recompensa seja
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substituído, tanto nas respostas quanto na TEO, pelo termo Partilha, que já
transmite o caráter financeiro do sistema de recompensas da organização.
As três últimas questões, que tratam da cultura organizacional, ofereceram
obstáculo maior à clareza das respostas. Isso se dá mais pela dificuldade em definir
objetivamente a cultura, do que em verificar e perceber os termos analisados, como
Delegação, Empresário, e Programa de Ação. Todavia, ainda que subjetivamente,
os entrevistados percebem a influência de cada conceito na cultura organizacional.
Por sua vez, os documentos analisados oferecem dados pertinentes,
complementares aos obtidos na etapa de entrevistas. Devido a constarem no
sistema de comunicação corporativo da organização, têm credibilidade assegurada,
além oferecerem dados institucionalizados e amplamente disseminados na empresa.
Dessa forma, são corroboradas as respostas das entrevistas.
A apresentação institucional disponibilizada na rede interna da Braskem
possui informações que, como demonstrado, comprovam as conclusões sobre a
relação da Estratégia com Pessoas. Além disso, mostra que a cultura da TEO
também faz parte da Estratégia. Somado a isso, a apresentação também fala de
Delegação e Partilha, unindo os termos na ponta Recompensas.
Já a Instrução do Líder Empresarial consultada nos documentos da Braskem
reforça as conclusões relativas a ponta Pessoas, e sua centralidade nas demais
pontas do Modelo Estrela. O documento também trata da ponta Estrutura, ao afirmar
– como já visto – que o Cliente é a sua base.
Por último, o desenho da Macroestrutura Corporativa diz respeito quase que
exclusivamente à ponta Estrutura. Assim, nota-se que a afirmação da TEO e das
conclusões de sua análise possuem fundamento, pois o Cliente e o Acionista são
destacados na estrutura. Além disso, a relação do Cliente com o Líder também é
demonstrada na hierarquia organizacional.
Portanto, os dados obtidos através de entrevistas e documentos demonstram
que várias conclusões obtidas com a análise de conteúdo, se comprovam na prática
organizacional. Prova disso é que não foi encontrada resposta negativa às
perguntas, ou ainda documento com informação contrária às da análise. Portanto, o
estudo de caso comprova praticamente todas as conclusões da análise de conteúdo,
bem como o nível de relevância para o projeto de organizações.
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6 PROPOSTA AO PROJETO ORGANIZACIONAL

As conclusões obtidas a partir da análise de conteúdo e do estudo de caso
permitem construir uma proposta concernente ao projeto organizacional. Assim,
qualquer organização pode, em tese, a partir do analisado e estudado, ser
desenhada de acordo com a TEO. Para tanto, o Modelo Estrela foi redesenhado –
conforme Figura 18 – de forma a integrar a teoria estudada, mostrando assim os
conceitos relevantes da TEO, e indicando a ponta aonde devem ser aplicados.
Figura 18. TEO incorporada no Modelo Estrela

Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 18, portanto, tem por objetivo mostrar a incorporação da TEO pelo
Modelo Estrela. Além das cinco pontas características – Estratégia, Estrutura,
Processos, Recompensas, e Pessoas – fazem parte da ilustração os conceitos,
conforme encontrados nas conclusões da análise de conteúdo e do estudo de caso
realizados.
A leitura da Figura 18 é feita considerando, no interior de cada ponta do
Modelo, o conceito-chave para sua aplicação na organização. Dessa forma, a
Estratégia deve se basear no papel do Líder; a Estrutura deve ser construída a partir
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do Cliente, e da melhor maneira de atendê-lo; os Processos são implementados
através da relação de Parceria Interna, que se inclui a própria comunicação da
organização; as Recompensas são dependentes da prática de Acompanhar, Avaliar,
e Julgar os integrantes; e as Pessoas são geridas influenciando o comportamento e
a atitude dos Liderados.
Existem ainda, na Figura 18, termos externos à Estrela, que são os conceitos
responsáveis por unir diferentes pontas do Modelo. Dessa forma, a Estratégia e a
Estrutura devem seguir o conceito de Grande Empresa com Espírito de Pequena
Empresa, o que deve influenciar as metas e o desenho da organização. Já a relação
entre Estrutura e Processos é marcada pelo princípio da Descentralização, que
orienta como os últimos devem ser posicionados dentro da primeira.
Ainda sobre conceitos externos à Estrela (Figura 18), a Estratégia se une às
Pessoas pelo conceito de Empresário. Isso indica como a Estratégia deve ser
utilizada na organização pelos Liderados, e como o conceito de Empresário deve
auxiliar o planejamento estratégico relativo à Gestão de Pessoas. Esta última está
ligada a ponta Recompensas pelo termo partilha, indicando como o sistema de
recompensas opera focando resultados obtidos pelos integrantes da Organização.
Enfim, a ponta Recompensas está unida à ponta Processos pelo conceito da
Delegação, indicando a origem da avaliação dos resultados dos integrantes dos
Processos da empresa, que resultam na partilha. Assim, é pela delegação que as
Pessoas recebem responsabilidade pela Tarefa Empresarial, e podem assim, ser
avaliadas e julgadas.
Constam também, na Figura 18, linhas de relacionamento entre os conceitos
internos das cinco pontas. Isso demonstra a dependência e a comunicação entre
esses conceitos, e a influência que cada um exerce sobre o outro. Dessa forma, o
Líder é ligado ao Liderado (relação interna à Organização) e ao Cliente (relação
eterna à Organização). Por sua vez, o Liderado é ligado à ponta Recompensas pelo
conceito de Acompanhar, Avaliar, Julgar, e o Cliente é ligado à ponta Processos
pelo conceito de Parceria, que define como é construído o apoio e a comunicação
com o Cliente.
Por fim, no centro da Estrela está o Programa de Ação, unindo todos os
conceitos e pontas da Estrela. Conforme verificado na análise de conteúdo e no
estudo de caso, é pelo Programa de Ação que todas as pontas se relacionam, que
os conceitos são aplicados, e que os princípios são avaliados e integrados à cultura.
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Somado a isso, e ainda conforme as conclusões anteriores, o Líder aparece no topo
da Estrela.
Quadro 37. Padrão de Projeto Organizacional
ESTRATÉGIA

O Líder/Empresário
é o elemento
principal

ESTRUTURA

PROCESSOS

É baseada na

São instituídos com

atuação do Líder

foco na

dentro da

necessidade dos

hierarquia

Clientes

Segue o conceito
Pessoas estão no

de Linha, partindo

centro da

do Cliente e

Estratégia

chegando ao
Acionista

Grande Empresa
com espírito de
Pequena Empresa

de Ação para
comunicar e
garantir o
cumprimento de
metas em todos os
níveis da empresa

A gestão de
Usa o conceito de

Pessoas influencia

Acompanhar,

todos os

Avaliar, e Julgar

componentes da
Organização

É baseada no

Participa da

de Parceria para

sistema de méritos

Estratégia como

existirem na

por resultado

um dos elementos

Organização

atingido

principais

É essencialmente

Os integrantes são

financeiro,

geridos com base

servindo-se para

nos princípios e

isso da “Partilha”

valores da TEO,

dos resultados da

através da relação

Organização

Líder-Liderado

Grande Empresa

As Pessoas atuam

com espírito de

nos processos

Pequena Empresa

laterais seguindo o

para se Estruturar

conceito de

com base no

delegação

Cliente
Utiliza o Programa

PESSOAS

Utilizam o conceito

Usa a marca
Deve usar a marca

RECOMPENSAS

É desenhada com

O Programa de

base no princípio

Ação contém as

de

responsabilidades

Descentralização

de atuação e

em todos os

comunicação entre

âmbitos

os integrantes

O Programa de
Ação reúne as
métricas de
avaliação de cada
integrante

O Programa de
Ação une as
Pessoas à suas
metas estratégicas

Fonte: elaborado pelo autor.

Para auxiliar a compreensão da Figura 18, o Quadro 37 apresenta um padrão
de aplicação da TEO no projeto organizacional. São demonstradas, assim, as
conclusões do estudo em relação ao Modelo Estrela de Galbraith, permitindo a
verificação do que a TEO oferece a cada ponta. O Quadro 35 se utiliza buscando,
em cada categoria (ponta), as principais conclusões obtidas com a pesquisa, para
então adaptar sua aplicação às características do projeto organizacional. Dessa
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forma, a organização deve estar ajustada, em cada elemento do Modelo, aos
conceitos, princípios e valores que a TEO lhes oferece.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O encerramento da pesquisa realiza-se com a apresentação das conclusões
encontradas, verificando-se a resolução do problema de pesquisa, e o cumprimento
dos objetivos propostos. O trabalho é complementado com sugestões de pesquisas
futuras envolvendo o tema utilizado no presente estudo.

7.1 CONCLUSÃO DO TRABALHO
O objetivo principal da pesquisa – compreender a TEO segundo o Modelo
Estrela – é alcançado através da convergência da análise de conteúdo e do estudo
de caso, verificando-se o que é pertinente tanto à teoria quanto à prática. Assim, os
dois métodos aplicados no estudo confluem em uma série de inferências, que
identificam e expõem os elementos que a TEO oferece ao projeto organizacional,
conforme o Modelo Estrela. A pesquisa qualitativa realizada com duplo método –
teórico-conceitual e estudo de caso – requer, por conseguinte, que seus corolários
sejam combinados e confrontados para o fechamento do trabalho.
A realização da análise de conteúdo conforme o método de Bardin, aliada ao
uso do software Atlas.ti, revelou os termos mais utilizados na TEO, as relações mais
frequentes, e os sentidos implícitos no uso de palavras em conjunto. Já a aplicação
de entrevistas e pesquisa em documentos possibilitou a visualização da teoria em
uso na prática organizacional, oferecendo recursos para comprovar ou refutar a
teoria. Desse modo, o estudo pôde ser finalizado com a obtenção dos resultados
desejados.
A análise de conteúdo exibiu os elementos da TEO essenciais ao projeto
organizacional. Dentre eles, o Programa de Ação é apresentado como o centro do
projeto, pois é o vínculo que une os demais conceitos e elementos da organização
nas cinco pontas do Modelo Estrela. Assim, a Estratégia, a Estrutura, os Processos,
as Recompensas, e as Pessoas relacionam-se entre si através do Programa de
Ação, que contempla, conforme a TEO: Negócio, Filosofia, Resultados e Prazos
(Estratégia); Estrutura; Sistema de Comunicação (Processos Laterais); Partilha dos
Resultados (Recompensas); e identificação e formação de Empresários (Pessoas)
(ODEBRECHT, 1998). Portanto, sem o uso dessa espécie de contrato entre Líder e
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Liderado, chamado Programa de Ação, não é possível executar o projeto de uma
organizacional em conformidade com a TEO.
Líder, por sua vez, é um fundamento que aparece como protagonista na
TEO, especialmente em relação às pontas da Estratégia e da Estrutura.
Praticamente todos os conceitos, princípios, e valores têm dependência do Líder, ou
são influenciados por ele. Dessa forma, não há como conceber um projeto
organizacional baseado na TEO que não inclua o Líder nos seus componentes,
especialmente na estratégia – planejada em função dele – e na estrutura –
desenhada para sua atuação. Deve-se, assim, definir claramente o papel do Líder
em cada ponta da Estrela de Galbraith.
O Cliente – propósito principal da Tarefa Empresarial18 – e o Líder servem
para definir o funcionamento dos Processos Laterais na Organização. Por isso, o
Sistema de Comunicação e as Equipes de Apoio devem ser projetados de forma a
facilitar o fluxo de informação, trabalho, e decisão, tanto no sentido do Líder para o
Cliente, quanto no sentido contrário. Segundo a TEO, portanto, não se planeja a
ponta dos Processos Laterais sem considerar o que o Cliente deseja que a
organização lhe sirva.
Um dos conceitos mais enfatizados pela TEO é a marca Grande Empresa
com Espírito de Pequena Empresa. A partir desse fundamento, o desenho da
organização, no que tange às pontas da Estratégia, Estrutura, e Processos Laterais,
pode ser projetado. Dessa forma, cada unidade, setor, ou planta da empresa tem de
ser adequado para a marca que,
O Liderado tem, conforme a pesquisa, relação direta e atuação dependente
do Líder. O Programa de Ação se torna, portanto, o meio formal pelo qual os dois se
comunicam, planejam, e pactuam ações e tarefas, além de formalizar a partilha dos
resultados alcançados, delineando a ponta Recompensas do Modelo Estrela. Nesse
sentido, o Liderado deve ser tratado no projeto da organização como uma forma de
extensão da atuação do Líder, de forma a cumprir a Tarefa Empresarial em acordo
com a Estratégia organizacional, e ser remunerado financeiramente em proporção
às suas entregas.

18

“A Tarefa Empresarial consiste em coordenar Seres Humanos e integrar os resultados de seus
respectivos trabalhos, criando o todo que o Cliente quer e está disposto a comprar” (ODEBRECHT,
1991, p. 9).
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Tanto o Líder quanto o Liderado devem basear sua atuação e seu
comportamento na cultura da TEO, que inclui a prática de valores e princípios como
Delegação, Descentralização, Educação pelo Trabalho, e Empresariamento. Esses
conceitos servem de diretriz para a ponta Pessoas do projeto organizacional, o que
acaba por influenciar e modelar a própria cultura organizacional.
Enfim, as conclusões obtidas na análise de conteúdo ressaltam e
demonstram os fundamentos da TEO que devem – em teoria – orientar cada ponta
do Modelo Estrela. Se confirmadas na prática verificada no estudo de caso, tornamse a base e a síntese projeto organizacional. Dessa maneira, a organização
projetada conforme a teoria de Odebrecht deve fazer uso dos elementos tratados e
confirmados, caso contrário encontrar-se-á em desacordo com a TEO.
O estudo de caso, portanto, exibe a percepção da TEO na organização, de
acordo com os pontos tratados na análise do conteúdo. As respostas obtidas nas
entrevistas mostram que a visão da TEO apresentada não se encontra apenas em
teoria, mas é praticada no ambiente empresarial. Assim, cada conclusão obtida com
a análise de conteúdo é confirmada, ainda que com intensidade variável entre cada
uma. Somando-se aos dados obtidos nos documentos – que ressaltam alguns
pontos tratados – o estudo de caso, em geral, corrobora as teses obtidas na análise
de conteúdo.
Portanto, o estudo de caso conclui que, para uma organização ser projetada
de acordo com a TEO e a partir do Modelo Estrela, é necessário atender às
conclusões alcançadas na análise de conteúdo. É fundamental que cada inferência
apresentada seja aplicada de modo a se adaptar à atividade da organização,
implantando práticas e desenvolvendo a cultura de modo a atender o proposto pela
pesquisa. O projeto organizacional deve ser adequado à ilustração que integra a
TEO no Modelo Estrela (Figura 18) e ao padrão sugerido no Quadro 37.
Enfim, os resultados obtidos com a pesquisa possibilitam a uma organização
ser projetada conforme a teoria da TEO. Tendo o Modelo Estrela por base, a teoria
empresarial de Norberto Odebrecht pode, portanto, influenciar o projeto de novas
organizações no Brasil, bem como o redesenho das já existentes. O presente
trabalho contribui, assim, para esclarecer como os componentes organizacionais
devem ser planejados, a fim de garantir a aplicação da Tecnologia Empresarial
Odebrecht. Perduram, entretanto, possibilidades de novas pesquisas, para
complementar ou aprofundar o tema estudado.
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7.2 POSSIBILIDADES DE PESQUISA

O presente trabalho foi desenvolvido dentro das delimitações já expostas na
metodologia. Dessa maneira, sugere-se ampliar os limites da pesquisa para estudos
pósteros que tratem do mesmo tema. É possível avançar tanto na análise de
conteúdo, quanto no estudo de caso.
A análise de conteúdo pode – em pesquisas a serem realizadas – ser
aplicada nas demais obras de Norberto Odebrecht, onde alguns temas da TEO são
tratados de modo específico. Um exemplo é o livro Educação pelo Trabalho
(ODEBRECHT, 1991). Por sua vez o estudo de caso pode ser aplicado nas demais
empresas do Grupo Odebrecht, especialmente na CNO (Construtora Norberto
Odebrecht). Isso pode enriquecer o entendimento sobre a utilização da TEO nas
organizações, especialmente em diferentes setores de atuação no cenário
empresarial.
Enfim, pode-se analisar a TEO em relação a outras teorias de projeto
organizacional, como por exemplo, as que constam na fundamentação teórica do
presente trabalho. Nesse caso, é possível que se encontre uma proximidade maior
entre a TEO e outro modelo organizacional além do Modelo Estrela, o viria a facilitar
e aprofundar seu entendimento e sua aplicação prática.
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ANEXO A – QUADRO GUIA PARA ENTREVISTAS
Quadro 38. Ficha guia para entrevistados no estudo de caso (continua)
Deduções

Questões

Objetivo na Pesquisa

1- De que forma a Estratégia
O Programa de Ação une os
conceitos de Líder, Liderado,
Empresário, Cliente, e Grande
Empresa com Espírito de Pequena
Empresa

Organizacional está inserida no
Programa de Ação?

2- Que relação tem o Programa
de Ação com a Estrutura da
Organização?

3- Como o Programa de Ação é

Analisar a influência do conceito de
Programa de Ação nas 5 pontas do
Modelo Estrela – Estratégia,
Estrutura, Processos,
Recompensas, e Pessoas

utilizado pelo Sistema de
Comunicação?

4- A Estratégia da Organização
depende de alguma forma do
conceito de Líder?
Líder é o conceito principal da TEO

5- Que relevância tem o Líder no

Verificar como o Líder participa da
Estratégia e da Estrutura
organizacional

desenho da Estrutura
Organizacional?
A TEO trata principalmente do
comportamento humano na
organização

6- Que importância têm a Gestão

As Equipes de Apoio e Sistemas
de Comunicação são construídos
em função dos Clientes e do
conceito de Parceria

7- Como o Cliente influencia a

O Sistema de Recompensa é
essencialmente financeiro, e
baseia-se no Acompanhar, Avaliar,
Julgar

8- De que forma o conceito de

A Estratégia é baseada no Cliente
e seu relacionamento com o
Líder/Empresário

9- A relação entre Líder e Cliente

A Marca Grande Empresa com
espírito de Pequena Empresa
influencia diretamente a Estrutura
Organizacional

O Cliente faz parte da Estrutura,
ligando-se sempre ao Empresário
de acordo com a marca “Grande
Empresa com Espírito de Pequena
Empresa”
A Estrutura é construída com base
no conceito de Descentralização, e
em função do Cliente

de Pessoas na Estratégia da
Organização?

construção das Equipes de
Apoio e do Sistema de
Comunicação da Organização?

Acompanhar, Avaliar, Julgar é
utilizado no Sistema de
Recompensas?

faz parte da Estratégia
Organizacional?

Analisar os conceitos da ponta
Pessoas do Modelo Estrela

Verificar os conceitos da ponta
Processos Laterais do Modelo
Estrela

Pesquisar os conceitos relativos à
ponta Recompensas do Modelo
Estrela

Estudar os conceitos da ponta
Estratégia do Modelo Estrela

10- De que forma a marca
“Grande Empresa com Espírito
de Pequena Empresa” é refletida
no desenho da Estrutura da
Organização?

Analisar os conceitos da ponta
Estrutura do Modelo Estrela

11- Como o conceito de Pequena
Empresa voltada para um Cliente
específico é utilizado na
Braskem?

12- A Estrutura da Organização é
baseada no princípio da
Descentralização?

Verificar os conceitos da ponta
Estrutura do Modelo Estrela

Estudar os conceitos da ponta
Estrutura do Modelo Estrela
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Quadro 38. Ficha guia para entrevistados no estudo de caso (conclusão)
13- Que influência tem o
Os conceitos de Delegação,
Descentralização, Empresário, e
Programa de Ação moldam a
cultura Odebrecht, e se relacionam
de alguma maneira com os demais
conceitos da TEO

Programa de Ação na
construção e disseminação da
cultura organizacional?

14- De que maneira o conceito
de Empresário faz parte da
cultura da Organização?

15- Como o conceito de
Delegação influencia a cultura
organizacional?

Fonte: elaborado pelo autor.

Analisar os conceitos da ponta
Pessoas do Modelo Estrela
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO DE CASO

