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CULTURA DA ORGANIZAÇÃO X LÓGICA BUROCRÁTICA
PONTOS-BASE DA DISCUSS~ÇAO

A) Devemos procurar influência de elementos não objetivos que muitas vezes é
deixado de lado por conta do pragmatismo predominante na literatura da área.

B) A cultura da organização sofre influência de vários fatores, inclusive dos
fundadores, líderes, momentos críticos etc. Há um imperativo na sociedade
brasileira de que haja mudança na cultura das organizações públicas. Exemplo é
a Reforma do Judiciário.

C) Há uma tendência que encara a gestão por processos como uma meta, uma
prerrogativa de mudança organizacional. Cultura neste caso seria também a
superposição de um paradigma de gestão, a cultura do processo impregnando
toda a administração de uma organização, a qual irá adaptar e rever sua própria
identidade.

1. Relação entre Controle x Conhecimento x Poder
Paradigma organizacional anterior: controle estratificado sobre estrutura
estática, exigência de conhecimento sobre as regras que governam a
própria estrutura, manutenção do poder hierarquizado. “Regras alienantes”.
Paradigma organizacional emergente (ou dominante): Controle voltado para
uma estrutura adaptativa baseada numa multiplicidade de conhecimentos,
eles próprios requisitos para a emergência estrutural (autopoieses). Poder
voltado para a transformação da realidade, "vontade de potência". Valores e
metas mensuráveis no processo.
DISCUSSÃO: Que tipo de cultura se poderá inferir das relações e
comportamentos e na ética subjacente a algumas decisões numa
organização? Quais tipos de poder operam (ou múltiplos poderes) como
formas de comunicar os valores da cultura da organização? Até onde estes
poderes que comunicam algo interferem nos processos de inovação ou de
mudança administrativa?

POSSÍVEIS RESPOSTAS CULTURAIS A COMPORTAMENTOS-TIPO
° Atitude 1 - vontade de potência (modernização, criatividade e transformação da realidade,
mudança de visão pessoal e de vida a partir do trabalho)
° Atitude 2 - obtenção de controle e insulamento gerencial (indivíduo concentra o
conhecimento do processo, unidade de competência e colaborador em relação de dependência)
° Resposta à atitude 1 > dirigir ou reconduzir o agente ao ostracismo dentro da organização /
ou ao contrário empoderar o colaborador (incentivo de que continue a agir conforme “Atitude 1”
° Resposta à atitude 2 > abertura do processo (das caixas pretas); obtenção de conhecimento
(relações de interdependência entre unidade de competência e seus colaboradores) / ou ao
contrário estímulo e aprovação tácita do insulamento por parte da organização (fatores subjetivos)
° Consequência da Resposta à “Atitude 1” > niilismo individual ou coletivo (desagregação dos
valores, dissuasão moral / ou ao contrário identificação, autorrealização.
° Consequência da Resposta à “Atitude 2” > desarticulação de padrões passados;
desvalorização simbólica de atitudes e valores em prol da mudança cultural / ou ao contrário
niilismo, ocorrência de fontes de tensões x busca pela repetição do comportamento aprovado
(tensão entre ética pessoal x atitude legitimada para galgar controle no âmbito da “Atitude 2”)

REFLEXÃO

"o sistema social brasileiro é dividido e
equilibrado por entidades e instâncias
criadas em nossa peculiaridade e que
acabam por tornar o convívio com
paradoxos suportável, ao mesmo tempo em
que dificultam transformações mais
profundas"
Aidar, Brizola, Prestes Motta e Wood Jr.
(1995)

2. GESTÃO POR PROCESSOS
Modelo burocrático ortodoxo x novos arranjos organizacionais (influência em
primeira instância da virada linguística ontológica na ciência no 2° Pós-Guerra)
Realidade organizacional 1. Regras > execução > repetição > “aperfeiçoamento”
Resultado: alienação gerencial do processo > o indivíduo não percebe, não tem
visão da totalidade da sua atuação, ou mesmo se isso é uma possibilidade a ser
considerada (alienação estratificada entre diferentes agentes considerando suas
biografias, formação, posição na organização etc.)
“A principal característica observada nessas organizações é a quebra das vias de
comunicação entre departamentos com a criação de barreiras funcionais, que isolam
áreas multidisciplinares que atuam nos mesmos processos” (DE SORDI, 2008).
Realidade organizacional 2. Competências > execução > empoderamento
(horizontalização administrativa)
Resultado: autonomia gerencial dos atores do processo > visão e revisão do processo de
trabalho, tendo a seguinte evolução: alienação > empoderamento > autorrealização.
Maior capacidade de a organização se reinventar, vez que se finca em valores de gestão
e não em regras burocráticas facilmente tomadas por fatores subjetivos.

DISCUSSÃO

“A reflexividade é tomada como adquirida pelos
actores sociais em relação a terceiros, e fazem
uso desse conhecimento ao ‘levarem
gradualmente a cabo’ qualquer acto de
comportamento social: os membros sabem,
requerem, contam com e fazem uso dessa
reflexividade para produzirem, realizarem,
reconhecerem ou demonstrarem adequação
racional para todos os propósitos práticos dos
seus procedimentos e descobertas”. (GIDDENS,
1996).

2. GESTÃO POR PROCESSOS
Diferença importante:
Gestão DE processos: surgiu desde o séc XVIII; o termo aparece no livro A Riqueza
das Nações. Hoje muito utilizado em workflow (automação de fluxos de trabalho Bonita, Bizagi etc. para modelar processos), em estudo de processos de produção.
Gestão POR processos: uma abordagem administrativa, um fim a ser alcançado,
mudança de foco, de paradigma.
VIRTUALIZAÇÃO DO TIPO “Gestão DE processos”
Consequência: lentidão administrativa por subsunção processual entre analógico x
digital (controle processual digital, uso de workflow >> baixo grau de reflexividade),
maximização da alienação, uma vez que o fluxo digital se torna "incomensurável", no
qual os colaboradores perdem o sentido, o objetivo e a razão do produto final.

Barreiras intra-organizacionais existentes antes de uma política de gestão por
processos de negócios):

• Fluxo de informações difuso e comunicação ineficaz;
• Falta de visão geral do negócio (lucro, as decisões judiciais,
as políticas públicas etc.);
• Falta de responsabilidade clara sobre o produto final;
• Maior alienação das pessoas;
• Trabalho muito sequencial;
• Os problemas só são percebidos no produto pronto;
• Atrasos e demoras;
• Duplicidade de esforços e retrabalho;
• Falta de sinergia;
• Inflexibilidade, pouca agilidade e tempo de ciclo grande;
• Dificuldades de visualizar as atividades que não agregam
valor.
(DE SORDI, 2008)

Alguns princípios da gestão por processos

• Está organizada em torno de processos-chave multifuncionais,
em vez de tarefas ou funções;
• Faz com que times, não indivíduos, representem o alicerce da
estrutura organizacional e do seu desempenho;
• Reduz níveis hierárquicos pela eliminação de trabalhos que não
agregam valor e pela transferência de responsabilidades
gerenciais aos operadores de processos, os quais têm completa
autonomia de decisão sobre suas atividades nos processos como
um todo;
• Promove a multifuncionalidade, ou seja, a habilidade de pensar
criativamente e responder com flexibilidade aos novos desafios
impostos pela organização.
(DE SORDI, 2008)

Heterotopia como recurso heurístico de interpretar
o fenômeno complexo das organizações

“A heterotopia tem o poder de
justapor em um só lugar real
vários espaços, vários
posicionamentos que são em si
próprios incompatíveis”
Foucault, De Outros Espaços,
1984.

Exemplo de heterotopia
no campo da arte pósmoderna

ESTRUTURAS EMERGENTES: HETEROTOPIA DE JUSTAPOSIÇÃO ENTRE PODER >
CONHECIMENTO > AUTONOMIA (modelo simulado não taxativo)

HETEROTOPIA DE JUSTAPOSIÇÃO
ENTRE PODER E CONTROLE

GESTÃO DE PROCESSOS

GESTÃO DE PROCESSOS

Obrigado!

