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RESUMO

HENTSCHKE, Fernando. Visões sistêmicas sobre o mundo e sobre a Administração
Estratégica. 2004. Número de folhas (87f.).Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação
em Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2004.
ORIENTADOR: Dr. Paulo Cesar da Cunha Maya
0 presente trabalho teve como principal objetivo compreender um conjunto de teorias,
métodos e modelos de pensamento que possibilitem um enriquecimento da percepção e do
pensamento estratégico na administração de empresas e organizações de qualquer natureza,
em acordo com as tendências atuais. Para alcançá-lo, foi feita uma discussão teórica a partir
da bibliografia consolidada e de artigos atuais, publicados em revistas e jornais. 0 estudo se
configurou como bibliográfico, teórico, exploratório e qualitativo, buscando a compreensão
de certas teorias e paradigmas que servem de base para novas inferências, que afetam
problemas concretos. Caracterizou-se o trabalho como predominantemente básico, apesar de
existirem aspectos que tendem também à pesquisa aplicada. 0 estudo elegeu as formas de
pensamento que se prestam à Ciência e à Filosofia como as que devem atuar no processo de
pensamento em estratégia. Chegou-se a um modelo mecanicista e determinista para se
representar o findo dos fenômenos de planejamento e de Administração Estratégica, além de
buscar-se um profundo entendimento da Teoria Sistêmica diante da Administração. Analisouse o caso brasileiro diante do cenário mundial e percebeu-se uma estrutura sistêmica
estabelecida que conduz a uma decadência nacional.

Palavras-chave: Teoria Sistêmica, Determinismo, Administração Estratégica

GLOSSÁRIO
ALAVANCAGEM – Num sentido mais preciso, significa a relação entre endividamento de
longo prazo e o capital empregado por uma empresa. Assim o quociente Endividamento de
Longo Prazo/ Capital Total Empregado, reflete o grau de alavancagem aplicado. Quanto
maior for o quociente, maior será a alavancagem. (SANDRONI, 2002). Trata-se do uso de
ativos ou recursos com um custo fixo, a fim de aumentar os retornos dos proprietários da
empresa. (GITMAN, 2002).
TRABALHADOR DO CONHECIMENTO — termo criado por Peter Drucker para
caracterizar o trabalhador moderno, que não se baseia na força fisica para realizar seu
trabalho, mas na capacitação sob forma de conhecimentos e está preparado para tornar
decisões (DRUCKER, 2002).
COMMODITY (Commodities) – Nas relações comerciais internacionais, o termo designa um
tipo particular de mercadoria em estado bruto, ou produto primário de importância comercial,
como é o caso do café, do chá, da Id etc. (SANDRONI, 2002).
DEDUÇÃO - Considera-se como dedução um raciocínio que, de uma ou mais premissas, se
conclui uma proposição que é conclusão lógica da(s) premissa(s). E é um raciocínio de tipo
mediato, sendo o silogismo uma das suas formas básicas.

Exemplo de dedução:
a) Todos os mamíferos são animais,
b) Todos os gatos são mamíferos,
c) Todos os gatos são animais.
A proposição c) conclui das duas anteriores, em que estava implícita.

ECONOMIA DE ESCALA - Ganhos que se verificam no produto e/ou nos seus custos,
quando se aumenta a dimensão de uma fábrica, de uma loja ou de uma indústria. Dados os
pregos pelos quais uma empresa pode comprar os fatores de produção, há economia de escala
se um insumo fisico menos do que proporcional é necessário para um dado e proporcional
aumento na produção. Alternativamente, os custos por unidade de produto podem decrescer,
porque os preços dos fatores caem se comprados em maiores quantidades. A natureza do

ganho da escala pode ser explicada aritmeticamente. Por exemplo, um terreno de 20 metros de
lado e 400 m2 de área exige uma cerca perimetral de 80 metros ou apenas a metade do que o
exigiria um outro terreno de 40 metros de lado e área quatro vezes maior, 1 600 m 2.
(SELDON, 1977).

ESCAMBO — Troca direta de mercadorias e serviços sem o uso, intermediário, de dinheiro. 0
escambo, ou a permuta, é comum nas sociedades primitivas. (SELDON, 1977).
GOVERNO — Conjunto de Poderes e órgãos constitucionais. (MEIRELES, 1999).
INDUÇÃO — Forma de raciocínio que consiste em tirar conclusões gerais a partir de casos
particulares. Ao contrário da dedução, a verdade das premissas não garante a verdade da
conclusão.
Exemplo de indução:
Analisando alguns indivíduos, descobre-se que possuem a capacidade de raciocínio, e formase a indução: o ser humano é um animal racional.

NEOLIBERALISMO —Doutrina politico-econômica que representa uma tentativa de adaptar
os princípios do liberalismo econômico is condições do capitalismo moderno. Atualmente, o
termo vem sendo aplicado àqueles que defendem a livre atuação das forças de mercado, o
término do intervencionismo do Estado, a privatização das empresas estatais e até mesmo de
alguns serviços públicos essenciais, a abertura da economia e sua integração mais intensa no
mercado mundial. (SANDRONI, 2002).
SOCIALISMO — Conjunto de doutrinas e movimentos politicos voltados para os interesses
dos trabalhadores, tendo como objetivo uma sociedade onde não exista propriedade privada
dos meios de produção. Pretende eliminar as diferenças entre as classes sociais e planificar a
economia, para obter uma distribuição racional e justa da riqueza social. (SANDRONI, 2002).
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contexto e Definição do Problema de Pesquisa
Senge (1990) preconiza que se vive hoje em uma era de enormes mudanças
institucionais, talvez sem precedentes desde o inicio da Era Industrial, sendo dificil encontrar
instituições — governamentais, educacionais ou empresariais - , em qualquer lugar, que
estejam correspondendo is expectativas da sociedade.
Drucker (2002) prevê que é altamente provável que nos próximos vinte anos
acontecerá a emergência de vários novos setores e sentencia que a revolução da informação
está hoje no ponto em que a Revolução Industrial estava por volta de 1820.
Chiavenato (2002) estabelece que a estratégia empresarial é o primeiro passo e o
principal para a empresa reagir com flexibilidade is ameaças do ambiente.
A teoria da Administração Estratégica é complexa e dispersa. Mintzberg;
Ahlstrand; Lampel (2000) relatam ter revisado quase dois mil itens de literatura referente ao
assunto, e no livro "Saari de Estratégia", chegaram a cinco definições para estratégia e dez
escolas significativamente diferentes entre si.
Chiavenato (2002) diz que a formulação de estratégias empresariais é um processo
terrivelmente complexo, estando a estratégia mergulhada em uma multiplicidade de fatores e
de componentes internos e externos, sendo muitos deles imprevisíveis.
Nesta monografia, procura-se trabalhar teoricamente com base no pensamento de
Henry Mintzberg, considerado o número um da Administração Estratégica por Tom Peters',
tendo sido encontrada concordância com o pensamento daquele que é considerado pelo senso
comum, o número um da informática, Bill Gates, além de se discutir abordagens psicológicas
e filosóficas pertinentes ao processo de criação da estratégia.
0 estudo da estratégia envolve indiretamente um universo de disciplinas enorme:
Aquilo que os biólogos escrevem a respeito da adaptação das espécies (por exemplo,
"equilíbrio interrompido") pode ter relevância para a compreensão da estratégia
como posição ("nicho"). Aquilo que os historiadores concluem a respeito de
períodos de desenvolvimento das sociedades (tais como "revolução") pode ajudar a
explicar diferentes estágios no desenvolvimento de estratégias organizacionais (por
exemplo, "reformulação" como forma de" revolução cultural" ). As descrições que
' fica e as teorias do caos dos matemáticos podem
os fisicos fazem da mecânica quin
dar urna idéia a respeito de como as organizações mudam_ E assim por diante.
(MINTZBERG; AHL STRAND; LAMPEL, 2000, p. 15).

Esta afirmação foi retirada da contracapa do livro "Safári de Estratégia".
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Peter Senge relata sobre a unificação do conhecimento:
De muitas formas, a maior promessa da perspectiva sistêmica é a unificação do
conhecimento em todas as áreas — pois esses mesmos arquétipos recorrem em
biologia, psicologia e terapia de familia; em economia, ciências politicas e ecologia;
e também na administração. (SENGE, 1990, p. 124).

Este trabalho por abordar a estratégia mais como pensamento, torna-se inspirado
em idéias da Psicologia e da Filosofia, se tornando obscuro. Apóia-se em algumas idéias de
cunho mecanicista e em outras de natureza sistêmica, procura estudar os processos de
pensamento filosófico e cientifico, a teoria sistêmica e a Administração Estratégica pela
abordagem emergente, sendo que o problema de pesquisa assim se apresenta: dentro de uma
perspectiva sistêmica, que conhecimentos salientes podem enriquecer

o pensamento

estratégico no inicio do terceiro milênio?
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral
Compreender um conjunto de teorias, métodos e modelos de pensamento que
possibilitem um enriquecimento da percepção e do pensamento estratégico na administração
de empresas e organizações de qualquer natureza, em acordo com as tendências atuais.
1.2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos perseguidos para a consecução do objetivo geral são:
a) Compreender os processos e métodos que deram origem à ciência atual;
b) Estudar como se realiza o pensamento cientifico e filosófico;
c) Entender alguns assuntos relacionados h. percepção;
d) Apreender os fundamentos da Teoria Sistêmica;
e) Apresentar os fundamentos da Administração Estratégica;
f) Analisar a formação emergente da estratégia;
g) Buscar as implicações da Tecnologia da Informação na estratégia emergente;
h) Oferecer, a partir da discussão teórica uma base, em que possa se assentar a
essência do pensamento estratégico;
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i) A partir dos conhecimentos sintetizados, propor recomendações que
contribuam para a solução de problemas salientes de importância estratégica para o Brasil.
Os objetivos a, b, c, d, e, f, g, são buscados na literatura especializada.
1.3 Justificação: importância e originalidade.
Na introdução do livro "Saari de Estratégia", Mintzberg; Ahlstrand; Lampel
(2000) relataram a tendência na literatura de Administração de se criarem modismos,
oferecendo-se o novo, trivial e superficial ao invés daquilo que é antigo e importante.
Drucker (2002) reflete que atualmente, a administração de uma instituição, seja ela uma
empresa, uma universidade ou um hospital, precisa se apoiar em tendências básicas e
previsíveis, que persistam a despeito das manchetes. Tende-se aqui a analisar teorias e
oferecer paradigmas que clarifiquem e complementem a essência e a base em que funciona a
estratégia.
Castro (1977) teoriza que um tema é importante quando está de alguma forma
ligado a uma questão crucial que polariza ou afeta um segmento substancial da sociedade, se
está ligado a uma questão teórica que merece atenção continuada na literatura especializada
ou se tem a ver com temas novos que a ninguém preocupam, mas que contém o potencial de
virem a interessar ou afetar muita gente.
Este estudo está relacionado a uma questão que afeta um segmento substancial da
sociedade quando, ao final, aborda algumas questões estratégicas para o desenvolvimento do
pais.
Está ligado a uma questão teórica que merece atenção continuada quando trata da
Administração Estratégica em si, e dela no contexto da Tecnologia da Informação.
Tem a ver com temas novos que contêm o potencial de interessar ou afetar muita
gente quando apresenta hipóteses e análises, correlacionando certos pontos básicos da
Administração, Economia, Informática, Sociologia, Psicologia e Filosofia, e também quando
estuda uma concepção de Henry Mintzberg, conhecida como "A Formação Artesanal da
Estratégia", que se presta para qualquer atividade intelectual, além da criação da estratégia.
Castro (1977), reflete que o trabalho do cientista "teórico" consiste no
aperfeiçoamento ou redirecionamento do arcabouço conceptual por meio de formulações mais
simples ou que melhor descrevam a realidade, sendo que aguçar as armas analíticas
corresponde a uma tarefa eminentemente nobre na produção cientifica. Mintzberg; Quinn
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(2001, P. 8) declaram sobre o papel da teoria na estratégia: "t mais fácil lembrar uma simples
estrutura fenomEnica do que levar em conta todos os detalhes já observados."
Entende-se que o papel da academia é o de construir e refinar o conhecimento
pelo acervo acadêmico, vendo-se a universidade como um sistema que tem como uma de suas
finalidades processar e reprocessar a produção acadêmica. Este estudo é especulativo e
gerador de possíveis novas abordagens, sendo um ponto de partida imperfeito que sugere
novos caminhos para outras pesquisas e deve sofrer releituras. Convém citar Kerlinger (1980),
que assinala serem as hipóteses muito mais importantes para a pesquisa cientifica do que
parecem. Considera-se a especulação teórica como esboço de hipótese e deduz-se então, que
ela também é muito mais importante para a pesquisa cientifica do que parece.
Castro (1977), discursa que um trabalho original é aquele cujos resultados
possuem o potencial de nos surpreender. Deduzindo detalhes importantes a partir do
conhecimento teórico multidisciplinar e induzindo novos conceitos a partir da semelhança de
certas teorias, acredita-se que os resultados desse estudo possuem algum potencial
surpreendente e também preocupante.
Castro (1977), analisa que no processo de elaboração cientifica cria-se um mundo
abstrato de conceitos, definições, axiomas e silogismos, que são constructos. 0 autor
menciona que uma ciência é uma rede de formulações coerentes e interligadas, havendo certas
áreas que se servem de constructos singelos e outras de maior densidade, nas quais as
formulações se interpenetram e se associam densamente. 0 interesse e a potencialidade da
pesquisa dependem da fertilidade lógica das teorias subjacentes ao tema escolhido. Havendo
um tema cuja formulação teórica seja pobre em conexões com outras Areas, haverá urna
pesquisa rasa e de interesse limitado como contribuição cientifica.
Configurando-se este trabalho como bibliográfico, cita-se Lakatos; Marconi
(1990), que comentam que a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou
escrito sobre certo assunto, mas pode propiciar o exame de um tema sob novo enfoque ou
abordagem, chegando a conclusões inovadoras.
Manzo (apud LAKATOS; MARCONI 1990) escreve que a bibliografia pertinente
oferece meios para definir e resolver, não somente problemas já conhecidos, como também
explorar novas areas nas quais os problemas não se cristalizaram suficientemente. Com foco
em Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000), que discursam que os acadêmicos vêm estudando
estratégia extensamente há duas décadas, e em Chiavenato (2002), que sugere que a
formulação de estratégias não se desenvolveu ainda a ponto de alcançar a sofisticação das
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teorias do planejamento organizacional, pode-se dizer que muito provavelmente a
Administração Estratégica é uma dessas áreas.

1.4 Estrutura do Trabalho

Neste estudo não se separou a fundamentação teórica em um capitulo especifico,
pois os fragmentos da teoria serviram para a montagem das deduções e induções, servindo
como premissas, além de fundamentação.

O próximo capitulo trata das características da pesquisa, dos procedimentos gerais
que a conduziram e apresenta as limitações segundo especialistas em pesquisa.
0 terceiro capitulo concentra os esforços de teoria do trabalho, inicia com
reflexões generalistas e segue apresentando as origens da ciência e sua natureza, com o
objetivo de entender a natureza do conhecimento cientifico, considerando que a
Administração e a Estratégia podem buscar meios semelhantes para operar.
0 capitulo segue explorando a natureza da atividade de pensar, também nos
moldes científicos e filosóficos, com o mesmo objetivo.
Em seguida, explora-se questões sobre a percepção, princípios básicos e algumas
considerações que aprofundam e questionam a natureza da percepção.
A quarta parte desse capitulo explora basicamente as concepções da Teoria
Sistêmica aplicadas na Administração por Peter Senge,

e reflete novamente buscando

aprofundamentos e correlações com outras teorias.
No prosseguimento, faz-se uma revisão bibliográfica sobre o assunto Estratégia,
revendo sucintamente suas origens militares e pontos de vista dos principais estudiosos.
No sexto segmento desse capitulo, faz-se uma reflexão usando-se a hipótese do
Determinismo, procurando sistematizar o que existe no fundo dos fenômenos de planejamento
e estratégia, por meios que tentam teorizar de modo parecido com a Metafisica.
Na sétima parte, estuda-se a concepção de Estratégia Emergente, que está contida
na Escola Estratégica de Aprendizagem. Procura-se um aprofundamento do entendimento
inicial sobre os processos mentais que envolvem essa abordagem.
Na última parte desse capitulo, procura-se analisar a abordagem emergente sobre
a estratégia como bastante adequada para com as possibilidades tecnológicas atuais e para
lidar com os desafios desse momento.
0 quarto capitulo começa com uma análise do quadro mundial, com ênfase na
conjuntura de conflito militar em grande escala, que serve para se indicar uma onda de
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progresso tecnológico que está emergindo, e que deve aprofundar os problemas sociais e
econômicos do Brasil a longo prazo, caso não se adotem certas políticas.
0 quinto capitulo fecha o trabalho apresentando uma série de conclusões. Segue
apontando perspectivas para o desenvolvimento da teoria neste século e se finaliza reforçando
e refletindo sobre a natureza do próprio estudo.
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2 METODOLOGIA
Neste capitulo, apresenta-se as características da pesquisa, o procedimento geral
adotado pelo estudo e as limitações do trabalho.
2.1 Caracterização do Estudo
Yates (apud CASTRO, 1977) estabelece que pesquisa básica é o tipo de estudo
sistemático que tem a curiosidade intelectual como a primeira motivação e a compreensão
como principal objetivo, sendo que o pesquisador puro está interessado em teoria em oposição
i pesquisa aplicada, que é um estudo sistemático motivado pela necessidade de resolver
problemas concretos.
A presente pesquisa é teórica e qualitativa, tendo como principal objetivo a
compreensão de certas teorias e paradigmas, que servem de base para novas inferências, que
afetam porém, problemas concretos.
Embora Castro (1977) afirme não ser absolutamente vital estabelecer se uma
pesquisa é básica ou aplicada, supõe-se que este trabalho contém características de ambos os
tipos, sendo que predomina a característica básica.
Quanto aos fins, por Vergara (1997), esta pesquisa é exploratória, pois é realizada
em área na qual hi pouco consenso sobre o conhecimento sistematizado. Possui também
tendências metodológicas, visto que está associada a caminhos, formas, maneiras

e

procedimentos para atingir determinado fim.
Quanto aos meios, em acordo com Vergara (1997), é bibliográfica, por ser um
estudo sistematizado com base em material publicado em livros técnicos, revistas e jornais.

2.2 Procedimento Geral Adotado na Elaboração do Trabalho
Huisman; Vergez (1980) advogam que nas ciências a intuição fornece a matéria
do conhecimento e o raciocínio progride a partir dos dados fornecidos por ela. 0 raciocínio
progride por meio de deduções e induções, ora decompondo o conhecimento em detalhes não
evidentes, ora expandindo o universo de fenômenos que podem ser afetados por determinadas
leis. É dessa forma que esse trabalho se desenvolveu, tomando as teorias estudadas como
premissas e desenvolvendo novas idéias por deduções e induções. Sendo uma pesquisa
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também metodológica, tratando a respeito da formação emergente de idéias, os métodos que
serão descritos adiante foram usados para a elaboração deste estudo.

2.3 Limitações da Pesquisa
A presente pesquisa é predominantemente básica, é um estudo sistemático que
teve como primeira motivação a curiosidade intelectual do pesquisador, que não possui
experiência prática em Administração Estratégica.
A Teoria Sistêmica demonstra que o pensamento teórico tende a ser superior
experiência prática e ao empirismo, quando mostra que geralmente, não se experimenta
diretamente as conseqüências das nossas decisões mais criticas, que geram efeitos em todo o
sistema e podem se estender por anos. Senge (1990).
Castro (1977) alerta que o indutivismo puro ou o dedutivismo puro são
igualmente inviáveis e impossíveis, sendo temível o excesso de ambição daqueles que se
aventuram em formulações teóricas ou metodológicas, e Cupani (1985) afirma que nem o
puro raciocínio, embora correto e preciso, e nem a pura experiência representam, para a
perspectiva cientifica, conhecimentos válidos dos fatos.
0 objetivo aqui não é chegar a conhecimentos rigorosamente válidos dos fatos,
mas realizar análises coerentes e inspirar novas idéias acerca dos assuntos tratados
A Administração é uma Ciência Social, sujeita As dificuldades de pesquisa que
pertencem a essa Area, como universos de investigação excessivamente grandes, conceitos
evasivos ou dúbios, ou excessivo número de variáveis que agem simultaneamente. Castro
(1977).
Há muito tempo, tem-se utilizado de métodos cartesianos e heurísticos na
administração, que, conforme Buffa (1972), são um conjunto rigoroso de regras ou diretrizes
de decisão que, apesar de não serem necessariamente capazes de conduzir a soluções ótimas,
têm sido eficazes e evitam complicados trabalhos de resolução de problemas. Muitos
problemas de administração são tão complexos que podem ser impossíveis de serem tratados
matematicamente, e regras empíricas com bases lógicas podem ser o melhor método a usar
Eysenck; Keane (1990) sentenciam que os paradigmas devem ser avaliados mais como úteis
ou não úteis, do que como corretos ou incorretos, pois eles consistem em suposições que não
podem ser diretamente testadas em um nível experimental. Esta pesquisa se apóia em algumas
teorias filosóficas, hipóteses e paradigmas inacessíveis à experimentação, e algumas
conclusões desse trabalho podem ser inacessíveis A comprovação cientifica, o que não é de
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todo prejudicial, já que a Administração, como conhecimento aplicado, prescinde mais de
resultados e métodos de orientação do que de comprovação. Kerlinger (1980) determina que
teorias que não são testáveis se colocam além da abordagem cientifica.
Roesch (1999) orienta que a pesquisa básica não é apropriada para o estágio
profissional, assinalando que a preocupação principal é com um trabalho orientado para a
ação. Sendo esta uma pesquisa básica, pré-requisito para a conclusão do Curso de Graduação
em Administração, ela se propõe a assumir riscos.
Heidegger (1969) reflete que a Filosofia não é um saber que A. maneira de
conhecimentos técnicos e mecânicos se aprenda diretamente, e supõe-se que esse trabalho
desenvolve uma reflexão teórica que também tende a não se apreender diretamente, não sendo
a experiência direta decisiva para tal.
Finalmente, comunica-se que este estudo se absteve de qualquer discussão cultural
ou ética sobre as análises e conclusões apresentadas, deixando a tarefa para especialistas
dessas areas.
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3 DISCUSSÃO TEÓRICA
3 1 As Origens do homem e da Ciência

A filosofia existencialista2 teoriza que a existência humana precede a essência.
Significa isso que o ser humano existe sem motivo, causa ou sentido inicial, sendo
ele livre para criar a essência.
0 ser humano existe, e possui liberdade ilimitada para criar um significado à sua
existência, de modo que a vida é em seu final, arte a ser sentida, antes que função a ser

exercida, embora a vida não se sustente sem técnica e sem ciência.
Um objeto funcional, como um cortador de papel, primeiramente surge de uma
idéia, uma necessidade, que é sua essência, e posteriormente é produzido e passa a existir na
realidade material. Diferentemente do ser humano, de acordo com essa filosofia, sua essência
existiu antes do que sua existência real: "0 homem é antes de mais nada um projeto que se
vive subjetivamente, em vez de ser um creme, qualquer coisa podre ou uma couve-flor 0
homem sera antes de mais nada o que tiver projetado ser". (SARTRE, 1987, p. 7).
Não sabe-se exatamente qual a origem do ser humano e não pode-se excluir a
hipótese do aparecimento de civilizações cientificas em outras eras.
Nietzche afirmou em linguagem poética3 , que deus tinha morrido. Pode-se

questionar se quem teria morrido não seria uma ou mais civilizações cientificas remotas, que
puderam aperfeiçoar a sua raça através da ciência, tendo desaparecido e deixado uma herança
genética.

Não se pode saber quantas civilizações já caminharam pela Terra, nem a que
estágios tecnológicos alcançaram, imagina-se a hipótese de sermos além de resultado da
evolução das espécies, genes sobreviventes de incessantes ciclos de desenvolvimento
cientifico e genético de sociedades que desaparecem.
0 conhecimento cientifico e tecnológico cresceu enormemente depois que os
gregos se lançaram na aventura cientifica no século VI a.C. (até hoje 25 séculos). Capra
(2002).

Inicialmente, os homens adotaram explicações teológicas do mundo, mais tarde
substituiram os deuses por forças abstratas, atingindo a explicação metafisica. Quando
SARTRE, Jean Paul; PESSANHA, Jose Americo Motta. CI existencialismo e um humanismo: A imaginação:
Questão de metodo. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 191 p.
Tecnoprint, [198-1 280 p.
3 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim falava zaratustra. [Rio de Janeiro]:

2
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descreveram como os fatos ocorrem, unindo objetivamente os fenômenos, descobrindo as
ligações a que realmente estão sujeitos, sem procurar o porquê Ultimo das coisas, se atingiu
um estado positivista ou cientifico. Comte (apud HUISMAN; VERGEZ, 1980).
Cupani (1985) explica que a Filosofia Metafisica antecedeu i ciência empírica:
para as posições metafisicas, a Filosofia consistiria no conhecimento da essência das coisas,
daquilo que hi de imutável, que independe da passagem do tempo, assim como dos
fundamentos últimos de tudo quanto existe, propondo-se a ser um conhecimento absoluto e
definitivo do universo, i diferença do conhecimento cientifico, sempre provisório.
A Filosofia não é matéria de conhecimento, não oferece um saber nem verdades,
sendo o trabalho filosófico um trabalho de reflexão, um conhecimento sobre o próprio
conhecimento. Huisman; Vergez (1980).
Sócrates meditava sobre os problemas da vida cotidiana, sobre as técnicas dos
artesãos e sobre política; o universo intelectual e industrial, após mais de dois mil anos, é
infinitamente mais complexo que o mundo dos contemporâneos de Sócrates, sendo que o
espirito da reflexão filosófica não mudou, mas a sua matéria enriqueceu-se prodigiosamente.
Huisman; Vergez (1980).
A Filosofia não deve ser uma meditação vazia, porém uma reflexão nutrida por
informações precisas sobre este ou aquele domínio do real. Huisman; Vergez (1980).
A existência das coisas é um dado implícito que não é considerado como um
problema pela ciência, mas sempre pressuposto por ela, que se desenvolve pressupondo certos
postulados de cunho metafisico, tais como a crença na realidade do mundo extramental, na
heterogeneidade dos níveis reais, a confiança em que o mundo é cognoscível e a convicção de
que todos os fenômenos obedecem a leis. São afirmações que a metodologia cientifica não
pode provar, são admitidas e até hoje não foram colocados em crise pelo avanço cientifico.
Cupani (1985).
A Filosofia parte da experiência, e através de processos racionais de dedução e
indução, procura elaborar hipóteses para a explicação de fatos e fenômenos. Essas hipóteses
não são passíveis de verificação. Mattar (1999).
A ciência é um empreendimento preocupado exclusivamente com o conhecimento
e a compreensão dos fenômenos naturais. É uma investigação sistemática, controlada,
empírica e critica, de proposições hipotéticas sobre as relações presumidas entre fenômenos
naturais, possuindo duas características importantes: a objetividade e a natureza empírica.
Kerlinger (1980).
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A compreensão dos fenômenos pela ciência, é buscada em estudos experimentais
e não-experimentais. Por meio do experimento, o pesquisador procura compreender um
fenômeno manipulando e controlando uma ou mais variáveis independentes e observando os
efeitos nas variáveis dependentes, concomitantemente A. manipulação das variáveis
independentes. Kerlinger (1980).
O conhecimento cientifico estabelece hipóteses explicativas sobre os fenômenos e
fatos, que podem ser investigados por experimentação, podendo ser aceitas ou refutadas_
Mattar (1999).
O saber cientifico é sistemático, trata de um conhecimento orientado pela Lógica,
formando um sistema de idéias, a teoria, que é passível de verificação. É conhecimento
falível, aproximadamente exato, objetivo, analítico,

claro, preciso, comunicável, acumulativo,

geral, explicativo, preditivo e aberto. Lakatos; Marconi (1983) apud Mattar (1999).
Os paradigmas que estão na base da nossa cultura e ciência foram estabelecidos
nos séculos XVI e XVII. são paradigmas que enxergam o mundo como uma máquina, em
oposição a um organismo. Foram concebidos em essência por Descartes e Nevvton4.
Na sua juventude, Descartes teve a intuição de uma ciência nova que resolveria
todas as questões de quantidade, continua ou descontinua. Seria um método que permitiria
construir uma ciência completa da natureza, baseada em princípios fundamentais que
dispensariam demonstração, como a matemática.
A ciência de Descartes tinha como principio levar em consideração somente
aquilo que é perfeitamente provável e conhecido, o que é verdade absoluta. Nesse momento
nasceu um método com uma maneira de ver o mundo inevitavelmente subjacente, que não
enxergaria o ser humano como um ser subjetivo, pois aquilo que não era perfeitamente
provável, inteligível e conhecido (objetivo), deveria ser rejeitado, não era conhecimento
válido.
Descartes tinha uma mente calculista, para ele a Ciência era equivalente
matemática. 0 método de Descartes fundamentava-se pela dúvida, submetendo à contestação
tudo o que fosse possível. Quando duvidou de sua própria existência, teve a seguinte
conclusão: "Penso, logo existo".
O único caminho para o conhecimento era a intuição trabalhando ao lado da
dedução e da indução. 0 método também consistia em decompor pensamentos e problemas

As origens das ciências modernas e das ideologias subjacentes, tratadas sucintamente aqui, encontram-se em
detalhes no livro "0 Ponto de Mutação" de Fritjof Capra.
4
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em partes, procurando diminuir a complexidade, coisa que se tornou característica do
pensamento científico moderno.
Capra (2002) assinala que o método de Descartes tornou possível a chegada do
homem h. lua. Um método que recolhe rochas, minerais e materiais brutos da terra, e os
transforma em máquina excepcional não pode estar errado, mas incompleto, quando rejeita e
desconsidera tudo aquilo que não pode ser objetivamente conhecido e provado, e desconsidera
as coisas subjetivas. É incompleto quando ignora aquilo que não pode decompor e analisar:
"Os problemas do nosso tempo são sistêmicos, estão intimamente interligados e são
interdependentes, não podem ser entendidos no âmbito da metodologia fragmentada que é
característica da ciência clássica." (CAPRA, 2002, p. 23).
Observa-se que Capra critica o Método Cartesiano e por conseqüência o
Determinismo 5 . Apesar de a Teoria Sistêmica ter desenhado uma visão de extremo valor
sobre o mundo, qualifica-se o Método Cartesiano como ainda necessário e valoroso, estando
significativamente presente neste estudo. Acredita-se que o papel da Teoria Sistêmica tende a
ser complementá-lo, sem ainda destituir sua força:
A Física Quântica abandonou o paradigma mecanicista no âmbito daquilo que
muito pequeno (Fisica Atômica e Subatômica) e no âmbito daquilo que é muito
grande (Astrofisica e Cosmologia), tal que em cada ciência, as limitações desse
paradigma podem ser de diferentes espécies. (CAPRA, 2002, p. 95).

Declara Capra (2002), que não existe verdade absoluta em ciência, todos os
conceitos e teorias são aproximações, e a aceitação exagerada do paradigma cartesiano foi
contundente para a instauração do desequilíbrio cultural da atualidade.
O filósofo Heidegger opina sobre as limitações do método cientifico:
Quern pretende falar verdadeiramente do nada, tem necessariamente que deixar de
ser cientifico. Isso só sera uma grande perda, enquanto ser for da opinião, de que o
pensar cientifico seja a iinica e a forma própria de pensamento rigoroso e de que
somente ele pode e deve ser erigido em critério do pensamento filosófico.
(FIELDEGGER, 1969, p. 54).

3.2 0 Pensamento

5

O significado de Determinismo sera abordado mais adiante.
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Eysenck; Keane (1990) consideram que habilidades de resolução de problemas,
raciocínio e tomada de decisão são fenômenos que juntos entram no "guarda-chuva comum"
do que se considera pensamento.
Para Heidegger (1969) todo pensar cientifico é uma forma derivada e consolidada
de pensamento filosófico, que significa investigar: "Investigar realmente essa questão
significa: tentar ousadamente esgotar a força de investigações o inesgotável dessa questão,
revelando aquilo que ela impõe a investigar. Onde qualquer coisa de semelhante ocorrer, há
Filosofia." (HElDEGGER, 1969, p. 39).
A existência das coisas em detrimento do nada, é uma questão tratada pela
Metafisica, e Heidegger, ao filosofar sobre, expõe o oficio da Filosofia:
Com ser assim a mais vasta, a questão é ainda a mais profunda: por que há
simplesmente o ente? [As coisas em geral, tudo que pode ser encontrado no mundo:
homens, animais, montanhas, pedras, etc. são chamadas de entes pelos filósofos.]
Por que significa qual é o fundo? De que fundo provém o ente? Em que fundo
descansa o ente? A questão não investiga isso ou aquilo do ente, o que ele é cada
vez, aqui ou ali, como é constituído, pelo que pode ser modificado, para que serve
etc... Ela procura o fundo do ente enquanto ente. Procurar o fundo, isso é aprofundar. 0 que se põe em questão, entra assim numa referência como fundo. Sendo.
porém, uma questão fica aberto, se o fundo (Gn.md) é um fundamento originário
(Ur-grund), verdadeiramente fimdante, que produz fundação ou se ele nega qualquer
fundação e é assim um ab-ismo (Ab-g-rurid); ou se o fundo não é nem uma nem outra
coisa, mas dá simplesmente uma aparência, talvez necessária, de fundação,
tornando-se destarte um simulacro de fundamento (Um-ground). Como quer que
seja, procura-se decidir a questão no fundo, que dá fundamento para o ente ser,
como tal, o ente que 6. Essa questão do " por quê" não procura causas de igual
espécie e do mesmo plano que o ente. Não se move em nenhuma fide ou superficie.
Afunda-se nas regiões profundas e vai até os últimos limites dos fundos. E avessa a
toda superficie e planura, voltada para as profundezas. A mais vasta, é igualmente a
mais profunda das questões profundas. (BED:EGGER, 1966, p. 34).

Um conceito inteligível e satisfatório do que é a Filosofia é complexo e uma das
mais emaranhadas questões filosóficas. Existe a opinião de que ela é um conceito coletivo
para tudo o que ainda não pôde ser pesquisado e investigado cientificamente. Bochenski
(1977).
Para a Administração da Produção, uma Filosofia Administrativa é aceita como
um sistema de noções gerais e o esforço para generalizar, aprofundar, refletir e explicar o
conjunto das coisas. Erdmann (2000).
0 pensamento filosófico é válido, seu ponto de partida consiste de hipóteses que
não podem ser investigadas, portanto, não podem ser nem confirmadas nem refutadas. E
sistemático, pois suas hipóteses e enunciados buscam uma representação coerente da
realidade. Lakatos; Marconi (apud MATTAR 1999).

26
Huisman; Vergez (1980) entendem que a inteligência se apresenta como um
conjunto de operações que não são indeterminadas, mas que estão subordinadas a um fim,
visando A. solução de um problema; os animais também possuem instintos que se mostram
dessa maneira, mas não se trata de inteligência, são reflexos automáticos e mecânicos. 0 que
caracteriza a inteligência humana é a flexibilidade de comportamento e a capacidade de
adaptação à situações imprevisíveis.
Os mesmos autores apresentam a intuição como um conhecimento imediato, uma
visão, que se diferencia do raciocínio por ele exigir mediações que a intuição exclui. 0
raciocínio fimciona progredindo através de conceitos, exigindo uma linguagem e tornando- se
inteligível.
Tanto a intuição como o raciocínio, possuem seu lugar no conhecimento, sendo
que, nas ciências, a intuição fornece a matéria do conhecimento e o raciocínio progride a
partir dos dados fornecidos por ela. Huisman; Vergez (1980).
A intuição não é percepção imediata: "A percepção imediata e vulgar, longe de
ser a chave da ciência como crêem os empiristas, impediu os progressos da ciência durante
muito tempo." (HUISMAN; VERGEZ,1980, p. 40).
O Empirismo é uma doutrina que afirma que todo conhecimento deriva da

experiência, principalmente da experiência obtida pelos sentidos. Considera que todo
conhecimento deve ser justificado recorrendo aos sentidos, refutando aquilo que não seja
confirmado sensorialmente, de maneira que não existe outra realidade, senão aquela
apreendida pelos sentidos. Mora (2001).
Embora não tenha relevância evidente, é objeto de reflexão, o fato de que o nosso
contato com o exterior nunca foi direto: "[...] neurofisiologicamente não é direto o contato dos
sentidos com o mundo, sendo intermediados por um número desconhecido de
neurotransmissores e reações bioquímicas [...]" (SANDLER, 1997, p. 69).
Kerlinger (1980) discerne que a palavra "empírico" foi usada de duas formas, com
significados muito diferentes: em uma, significa estar guiado pela experiência prática e
observação e não pela ciência e teoria, para o cientista, significa estar guiado pela evidência
obtida em pesquisa cientifica sistemática e controlada.
Para Capra (2002) o racional e o intuitivo são modos complementares de
funcionamento da mente. O pensamento racional é linear, concentrado e analítico, pertence ao
domínio do intelecto, cuja função é discriminar, medir e classificar. O conhecimento intuitivo,
baseia-se numa experiência direta, não intelectual, em decorrência de um estado ampliado de
percepção consciente e tende a ser sintetizador, holistico e não-linear.
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Pascal (1994) relacionou mente e intuição através dos vínculos e diferenças entre
o que ele denominou de mente intuitiva e mente matemática.

Max Planck relata sobre a intuição:
Na verdade, quando o pioneiro na ciência emite os recônditos de seus pensamentos,
ele precisa ter uma imaginação intuitiva vivida, pois novas idéias não são geradas
por dedução, mas por uma imaginação artisticamente criativa. Não obstante, o valor
de uma idéia nova é invariavelmente determinada, não pelo grau de sua qualidade
intuitiva — que incidentalmente, é em grande extensão unia questão de experiência e
hábito — mas pelo escopo e precisão das leis individuais da descoberta a que essa
intuição eventualmente conduz. (PLANCK, 1994, p. 99).

Especula-se que a intuição é uma faculdade mental que serve para lidar com
vários dados ao mesmo tempo, uma faculdade de síntese. 0 cérebro percebendo virias
informações a um mesmo tempo, emite um impulso carregado de um significado que sintetiza
aquilo que foi percebido em um conjunto.
Caso sentimento e intuição sejam aproximadamente a mesma coisa, considerar
que o sentimento seja a linguagem que o cérebro usa para tratar com o todo, com um
conjunto, que seja resultado de um processamento de inúmeras variáveis simultaneamente,
pode ser uma hipótese a ser pesquisada pela Psicologia, e pode conter um grande potencial
para diversas áreas. E passível de estudo o sentimento como um processo de "sintetizamento".
Senge (1990, p.124) discursa sobre isso: "Por serem sutis, quando os arquétipos surgem em
família, em um ecossistema, em uma reportagem ou em uma empresa, não os identificamos

com tanta clareza quanto os sentimos."
A Filosofia e a Lógica dividem o raciocínio em dedutivo e indutivo. Eysenck;
Keane (1990) invocam Johnson-Laird; Byrne (1991) para conceituar o raciocínio dedutivo:
Serve para formular pianos, avaliar ações alternativas, determinar as consequências
de hipóteses e suposições, interpretar e formular instruções, regras e princípios
gerais, formar argumentos e negociar, perceber evidências e acessar dados, decidir
entre teorias antagônicas e resolver problemas. Um mundo sem dedução seria um
mundo sem ciência, tecnologia, leis, convenções sociais e cultura (JOHNSONLAIRD; BYRNE apud EYSENCK; KEANE, 1990, pg. 417).

Huisman; Vergez (1980) diferenciam a dedução da indução:
0 raciocínio dedutivo se usa de sistemas lógicos, em especial cálculos
proposicionais para caracterizar a estrutura abstrata de resolução de problemas. Quando se usa
a dedução, forma-se a previsão de um resultado oriundo da ocorrência de certas premissas e
condições. Quando certas condições e fatos são considerados como verdadeiros, mediante o
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raciocínio dedutivo considera-se como verdadeiro outro fato ou condição nova, resultante da
ocorrência de fatos ou condições anteriores. A dedução, a priori,

é independente da

experiência, tira conclusões por meio de premissas.
Quando se raciocina por indução, constrói-se uma conclusão geral através de
premissas que descrevem situações particulares. Analisando situações e contextos específicos,
objetiva-se chegar a premissas que possam abranger mais situações que essas analisadas.
Mittar (1997) ensina que a indução é um novo conceito, construido a partir da
semelhança de propriedades observadas nos objetos, ou da repetição de determinados eventos,
procurando abranger uma gama maior de eventos ou objetos e não somente aqueles
observados.
Os argumentos indutivos não são "válidos" ou "inválidos", no sentido que estes
termos se aplicam aos argumentos dedutivos, mas os raciocínios indutivos podem ser
avaliados como melhores ou piores, segundo o grau de verossimilhança ou probabilidade que
as premissas confiram as respectivas conclusões. Copi (1978).
A dedução parte do universal para o particular, enquanto a indução parte do
particular para o universal. A dedução implica a aplicação de uma regra geral a um caso
particular, e a indução infere uma regra a partir do particular. A dedução parte da teoria, e a
indução da realidade. A dedução constrói uma conclusão válida, a indução uma conclusão
provável. Mittar (1997).
Costa (apud MÁTTAR, 1997) considera que a indução é um método de
descoberta enquanto a dedução, um método de exposição e de sistematização.
Eysenck; Keane (1990) aprofundam o entendimento da diferença entre raciocínio
dedutivo e indutivo através da noção de informação semântica:
Uma proposição é considerada de alta informação semântica quanto mais
situações possíveis são eliminadas. Por exemplo, a afirmação "0 tempo está frio, mas não ha
neblina", exclui mais situações possíveis do que "0 tempo está frio", pois a afirmação "0
tempo está frio, mas não ha neblina" elimina todas outras situações em que o tempo está frio e
existe neblina, enquanto que "0 tempo está frio" admite como possível, situações em que o
tempo está frio e existe neblina.
Quando uma inferência dedutiva é feita, não existirá aumento da informação
semântica, enquanto em uma inferência indutiva tende a apresentar um aumento da
informação semântica.
Os mesmos autores salientam que, apesar de teoricamente se distinguir

o

raciocínio dedutivo do indutivo, não se deve considerar na prática tanta divisão, visto que
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atividades de pensamento podem envolver uma mistura dos dois, e uma teoria adequada sobre
o raciocínio deve considerar os dois tipos de um modo unificado.
Máttar (1997) lembra que a abdução é um método de formação de uma hipótese
para explicar os fenômenos, e junto com a dedução e a indução, formam um método comum
nas ciências que é uma combinação dos três.
Sandler (1997) destaca que o predomínio da dedução tornou-a modelo de
raciocínio cientifico, e tem sido enormemente valorizada através dos séculos como forma de
apreensão da realidade.
De acordo com Mitt& (1997), é com a indução que realmente a ciência progride,
por partir da experiência.
Huisman; Vergez (1980) assinalam que o raciocínio por analogia conclui, de
semelhanças parciais visíveis, outras semelhanças, considerando o raciocínio por analogia
como uma simples associação mental e desconsiderando-o como um autêntico raciocínio. Os
mesmos autores afirmam que a indução assemelha-se ao raciocínio analógico e afirma uma lei
geral, partindo da observação de grande número de fatos. Do ponto de vista lógico, a indução
não passa de um falso raciocínio. Se a Lógica é a "ciência da prova", a dedução é o único
raciocínio lógico e os processos de pensamento conhecidos como raciocínio por analogia e
indução não são raciocínios lógicos. Em essência, afirmam esses autores, o verdadeiro
raciocínio é sempre uma dedução.
Eysenck; Keane (1990) definem o que são paradigmas, teorias e modelos:
Paradigma é um conjunto geral de idéias concebido por teóricos dentro de uma
disciplina especifica. Os paradigmas devem ser avaliados mais como úteis ou não úteis do que
como corretos ou incorretos, pois eles consistem em suposições que não podem ser
diretamente testadas em um nível experimental.
Teorias devem ser indicadas em termos que permitem aos pesquisadores
determinar se são corretas ou incorretas.

são mais restritas do que paradigmas e

freqüentemente fornecem informações precisas de mecanismos subjacentes e influências que
explicam determinado fenômeno. Sao muito abrangentes para atuarem em situações mais
especificas.
Um modelo é uma representação instantânea de uma teoria, que se refere a ela em
uma situação especifica, o que torna possível explicações mais detalhadas.
Esses autores discutem que a maneira como nós representamos o mundo
interiormente, tem sido uma das grandes questões na Filosofia, Psicologia e Lingtistica por
séculos, sendo o problema de solução mais dificil para as ciências.
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Senge (1990) teoriza que modelos mentais são pressupostos profundamente
arraigados, generalizações ou mesmo imagens que influenciam a forma de ver o mundo e de
agir, tendo grande influência nos indivíduos: "Porém reconceber 'modelos mentais' não é
como reprojetar um equipamento de engenharia. Não 'temos' modelos mentais, 'somos'
nossos modelos mentais. Eles são o meio através do qual nós e o mundo interagimos."
(SENGE, 1990, p. 23).
3.3 A Percepção
As primeiras explicações dadas pelos homens aos fenômenos naturals
apresentavam um caráter antropomórfico, consistiam em atribuir sentimentos humanos aos
fenômenos naturais. Espontânea e inconscientemente, o homem projeta sua própria psicologia
sobre a natureza. Huisman; Vergez (1980).
Da mesma forma que o ser humano primitivo abordava os fenômenos de maneira
inadequada, pensa-se que todo indivíduo possui essa tendência natural de projetar sua
psicologia sobre o exterior e distorcer a realidade, embora ele não tenha consciência plena
disso. Para apreender a realidade, é necessário lidar com as projeções psicológicas, fazer uma
"psicanálise do conhecimento". Bachelard (apud HUISMAN; VERGEZ, 1980).
Kerlinger (1980) chama a atenção para o fato de que a observação é um processo
ativo que raramente é simples:
Todo conhecimento do mundo é afetado, e até distorcido de certa forma, pelas
predisposições dos observadores. Quanto mais complexas as observações, mais se
afastam da realidade fisica, e quanto maiores as inferências feitas, maiores as
probabilidades de distorção. (KERLINGER, 1980, p. 10).

Eysenck; Keane (1990) analisam que em geral, hi duas fontes de informação que
servem para a formação da percepção do mundo exterior, uma delas é a percepção sensorial
do presente, e a outra consiste em conhecimentos relevantes e experiências anteriores retidas
no cérebro. Embora existam diferenças de opinião entre os pesquisadores, hi consenso sobre
as seguintes afirmações sobre a percepção:
a) E um processo ativo e construtivo;
b) Não é formada diretamente pelas percepções atuais, mas é um produto final da
interação da percepção presente e hipóteses, expectativas e conhecimentos internos. Em
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outras palavras, a percepção sensorial é usada como base para se fazer inferências sobre os
estímulos percebidos da realidade;

c) Como a percepção é influenciada por hipóteses e expectativas, que em algumas
vezes sic, incorretas, a percepção é propensa ao erro.
Para Karsalclian (2000), percepção é um processo dinâmico pelo qual aquele que
percebe atribui um significado à matéria bruta, oriunda do meio ambiente. 0 indivíduo não é
um objeto, mas um ator confrontado A. primeira etapa do processamento da informação.
A mesma autora discute que para que se possa falar de percepção, é preciso que
haja sucessão de três fases: exposição a uma informação, atuação e decodificação. Por esse
motivo, para ela, a percepção é composta das seguintes características:
a) é subjetiva
b) é seletiva
c) é significadora
d) é limitada
e) é cumulativa

Procura-se complementar a natureza da percepção entendendo que ela é um
processo de comunicação, sujeito a ruídos. Pode ser um processo de comunicação entre o
interior e o exterior e também entre níveis dentro do mundo interior do indivíduo.
Gregory (apud EYSENCK; KEANE, 1990) citam que a percepção é formada por
construções de fragmentos flutuantes de dados, sinalizados pelos sensos e construidos pelos
bancos de memória do cérebro, sendo construções de retalhos do passado6 .
Fromm (1974) mostra um ponto de vista sobre o excesso de realismo:
[ .] A doença do psicótico que perdeu contato com a realidade é de tal ordem que
ele não pode atuar socialmente; a do "realista" empobrece-o como ser humano. Se
bem que este não esteja incapacitado para atuar socialmente, sua visão da realidade
está tão deturpada, devido à falta de profundidade e perspectiva, que ele fica apto a
errar quando se tratar de algo mais que a mera manipulação de dados imediatos e de
objetivos a curto prazo. 0 "realismo" parece ser a própria antítese da insanidade e no
entanto, é apenas o complemento dela. (FROMM, 1974, p. 83).

A realidade para um indivíduo é parte o que existe fora dele e parte o que existe
dentro de sua mente. 0 ser humano tende a perceber a realidade de maneira distorcida,

6

Texto Original: perceptions are constructions "from floating fragmentary scraps of data signalled by the senses
and drawn from the brain memory banks, themselves constructions from the snippets of the past". Gregory (apud
EYSENCK; KEANE, 1990).
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influenciada por suas tendências humanas: "Não convém ver a realidade tal como sou".
Eluard (apud HUISMAN; VERGEZ, 1980).
Para Sandler (1997), juizos de valor são um entrave à compreensão e ao
conhecimento. Quando se julga, não se compreende nem se aprecia nada. Isso indica uma
necessidade de o pensador abandonar temporariamente sua personalidade e suas tendências
humanas, para alcançar a verdade.
Kerlinger (1980) comenta indiretamente sobre a necessidade de desumanização da
percepção, fundamental A. ciência:
Certos críticos da ciência dirigem sua critica principal à objetividade, dizendo, por
exemplo, que a distância e a frieza da ciência destroem valores humanos e assim a
ciência é fundamentalmente prejudicial. Esta distância e frieza, dizem, levam
desumanização do cientista e das pessoas afetadas pela ciência — todos nos. Os
cientistas são até descritos como monstros ainda mais perigosos porque aparecem
envoltos em um manto de virtude. (KERL1NGER, 1980, p. 14).

Entende-se que a personalidade humana tende a conduzir a uma observação
seletiva, guiada por juizos de valor inconscientes: "Duas pessoas com modelos mentais
diferentes podem observar o mesmo evento e descrevê-lo de forma diferente." (SENGE,
1990, p. 202).
0 mundo interior do ser humano pode não deixar de ser também um ambiente
onde ele vive, portanto é também uma realidade para ele.
Uma questão clássica sobre a percepção foi concebida por Levitt (1985), em um
artigo chamado "Miopia em Marketing", publicado em 1960. Esse autor descobriu um erro de
percepção a partir da Administração de Marketing: "Quando mencionamos `ferrovias',
deveríamos assegurarmos de dizer 'transportes'. Como transportadoras, as ferrovias ainda tem
boa chance de crescimento bastante considerável." (LEVITT, 1985, p. 207).
Para compreender do que se trata é positivo trazer o discurso de George Steiner
(1979) sobre isso: "Os fabricantes de chicotes para carroças ainda poderiam estar no mercado
se tivessem dito que seu negócio não era fazer chicotes, mas arranques automáticos para
carruagens". (STEINER, 1979, p. 156).
Visualiza-se que a questão sobre a "Miopia em Marketing" é a exposição de um
erro de percepção a respeito do entendimento de causa e efeito. Em um aprofundamento da
percepção, enxerga-se que as empresas vendem na realidade efeitos e não causas. 0
consumidor busca um arranque para sua carruagem quando precisa de um chicote, (mesmo
que ele não tenha consciência disso), e esse é o verdadeiro produto no exemplo de Steiner.
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Torna-se esclarecedor compreender o que são meios e o que são fins, o que são causas e
efeitos.
Freud (apud BRENNER, 1975) buscou construir uma teoria que representasse a
estrutura da mente, e em 1923, após duas tentativas anteriores publicou uma que ficou
conhecida como a hipótese estrutural:
Distingue-se na psique três estruturas funcionalmente relacionadas:

id, ego e

superego.

Inicialmente o id compreende as representações psíquicas dos impulsos, o ego
consiste nas funções ligadas às relações do indivíduo com o ambiente, é o executor dos
impulsos, e o superego abrange os preceitos morais, aspirações e ideais.
São funções do ego o controle motor, a percepção e o pensamento.
Considera-se de fundamental importância nos primeiros estágios de formação do
ego, a sua relação com o próprio corpo. Qualquer parte do corpo é diferente dos demais

objetos que cercam o indivíduo por ele proporcionar duas sensações, ele sente e é sentido, de
modo que confunde-se aquilo que o ser humano é em última instância, o ego, com o seu
corpo, e o ego é antes de tudo um ego corporal.
Diferenciam-se duas formas diferentes de existência: a realidade psíquica e a
realidade material.
Pode-se refletir que o homem é na verdade o ego, uma entidade que não é feita de
átomos, não é matéria, é um resultado virtual de um emaranhado químico do cérebro e trava
contato com o mundo exterior através de um número desconhecido de neurotransmissores e
reações bioquímicas, que quando são desorganizadas produzem patologias mentais em que o

indivíduo percebe coisas no mundo exterior que não existem. Reflete-se se existe realmente
uma realidade exterior, ou se existe uma percepção que é consensual entre a maioria.
O filósofo Karl Popper considerava que o conhecimento humano é um conjunto
de interpretações acumuladas, ele vem de uma observação precedida por uma teoria, sendo

impossível à esta, a negação de algum preconceito.
Popper (apud BRYAN, 1979) propôs que o mundo era dividido em três.

a) o Mundo 1 é o fisico;
b) o Mundo 2 envolve o conhecimento subjetivo;
c) o Mundo 3 refere-se ao conhecimento objetivo, sendo produzido a partir de
conclusões. As teorias que formam o Mundo 3 passam a ter uma existência própria e conceber
problemas próprios, não importando quem as cria. As idéias no Mundo 3 podem repercutir
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nos outros dois mundos, na subjetividade, Mundo 2 de outra pessoa, que pode ter uma
inspiração e modificar o Mundo 1.
Huisman; Vergez (1980) teorizam que a percepção natural e espontânea nos
mostra um mundo qualitativo, diverso e heterogêneo, constituído de seres distintos e
autônomos. Em oposição a essas percepções espontâneas, esses autores teorizam que o
conhecimento cientifico transforma as qualidades em quantidades, substitui a diversidade
empírica pela unificação racional e reconhece relações, em que a observação imediata sugere
seres. Continuando, eles sentenciam que a realidade cientifica se torna uma realidade que é
construída através de métodos, em oposição à realidade espontânea, passivamente observada e
sentida. Sugere-se refletir que esse método seja um instrumento necessário à visão
naturalmente limitada da realidade, que tem o homem.

3.4 A Teoria Sistêmica na Administração
A teoria sistêmica começa a tomar corpo quando se percebe que os sistemas
humanos são bastante complexos e possuem uma característica fundamental, a de que causa e
efeito, não estão próximos no tempo e no espaço, não são evidentes e, em alguns casos,
podem ser representados por redes de influências, ou seja, de forma não pontual, não
localizada. Senge (1990).
Senge (1990) apresenta as seguintes concepções da abordagem sistêmica na
Administração:
Algumas influências devem ser entendidas ao mesmo tempo como causa e efeito,
formando círculos de reforço, nada é sempre influenciado em apenas uma única direção.
As estruturas desses sistemas humanos são sutis, representam as inter-relações
básicas que sugestionam o comportamento dos indivíduos e as mentalidades compartilhadas,
de modo que a mudança começa em novas formas de pensar, difundidas pelos indivíduos que
participam dessas estruturas.
0 pensamento sistêmico em essência, propõe-se a entender uma realidade como
um processo complexo em andamento dentro de um período de tempo, em vez de estruturas
estáticas em um instante determinado e eventos pontuais como agentes de mudança.
As ameaças 6. sobrevivência das organizações não vêm de eventos súbitos, mas de
processos graduais e de dificil percepção.
Esse autor esclarece como se deve entender uma estrutura sistêmica:
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0 termo "estrutura" conforme usado aqui, não significa "estrutura Lógica" de um
argumento desenvolvido com cuidado ou a "estrutura" representada em um
organograma empresarial. Ao contrário, "estrutura sistêmica" diz respeito As interrelações mais importantes que influenciam o comportamento ao longo do tempo.
Não são inter-relações entre pessoas, mas sim entre variáveis-chave, como
população, recursos naturais e produção de alimentos em um pais em
desenvolvimento; ou as idéias dos engenheiros sobre um produto e o know-how
técnico e gerencial em uma empresa de alta tecnologia. (SENGE, 1990, p. 77).

Surge a compreensão da complexidade dinâmica, na qual causa e efeito são sutis,
demoram para tomar forma, e os efeitos de intervenções ao longo do tempo não são evidentes.
Uma mesma ação provoca efeitos drasticamente diferentes a curto e a longo prazos; dominar
a complexidade dinâmica é essencial is estratégias de sucesso. Senge (1990).
0 filósofo Hericlito pensava que todas as coisas se mantinham em constante
movimento. Ao comparar os seres com a corrente de um rio, afirmou que não se poderia
entrar duas vezes no mesmo rio, as coisas nunca permaneceriam as mesmas, tudo

é

movimento e transformação.
Se fosse analisar em detalhe, um rio nunca seria a mesma coisa, sempre muda e se
transforma, porém, analisando o conjunto, continua sendo igual, com a mesma estrutura e
mostra o tipo de complexidade que a teoria sistêmica percebe: "Na verdade, a essência de se
dominar o pensamento sistêmico como disciplina gerencial está na identificação de padrões,
enquanto os outros vêem apenas eventos e forças as quais reagir." (SENGE, 1990, p. 154).
Kast; Rosenzweig (apud CHEAVENATO, 2002) consideram que deverá ocorrer
um crescente abandono da organização burocrático-mecanicista e uma maior aproximação em
relação à organização do tipo orgânico-adaptativo.
Burns; Stalker (apud CHIAVENATO, 2002) apresentam as características das
organizações mecanisticas e orgânicas:
Mecanisticas:
a) Estruturas burocráticas assentadas em minuciosa divisão do trabalho.
b) Cargos ocupados por especialistas com atribuições detalhadas.
c) Elevada centralização das decisões.
d) Hierarquia de autoridade rígida.
e)

Sistemas simples de controle.

O Sistemas simples de comunicações.
g) Predomínio da interação vertical entre superior-subordinado.
h) Maior ênfase nas regras e procedimentos formalizados por escrito.
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Orgânicas:
a) Estruturas flexíveis sem divisão de trabalho nítida.
b) Cargos continuamente redefinidos.
c) Descentralização relativa das decisões.
d) Hierarquia flexível.
e) Maior confiabilidade nas comunicações.
0 pensamento sistêmico de acordo com Senge (1990):
Dirige a atenção a processos graduals em vez de eventos ou individuos. V8 interrelacionamentos, em vez de cadeias lineares de causa e efeito.
Entende que todos os envolvidos em um sistema, tendem a estar sob o controle
dele, ao invés de que alguns indivíduos possam controlar o sistema.
Mudanças de mentalidade quando isoladas, sib ineficientes e o comportamento é
sugestionado pela estrutura.
Freqüentemente, são os sistemas que causam suas próprias crises, e não forças
externas ou erros individuais.
Em um sistema abrangente, as influências dos subsistemas tendem a se espalhar e
formar um comportamento homogêneo que gera resultados parecidos de sucesso ou insucesso
a todos os envolvidos, a longo prazo, ao invés de existirem resultados muito diferentes dentro
de um sistema de influências. Ou o sistema como um todo funciona, ou um subsistema não
funcionará.
Sugere que a mudança significativa e a alavancagem vem de novas formas de
pensar.
Demonstra que soluções eficientes a curto prazo, estão inclinadas a piorar a
situação a longo prazo.
Entende-se que a conclusão fundamental da teoria sistêmica é a de que um
conjunto de entidades' que se relacionam, são subsistemas que formam um sistema maior em
que estio contidos, e o controle do destino de todos esses, é feito por uma entidade a priori,
irracional, que é o sistema geral, resultado de todas as influências, minimizando as
possibilidades de que um subsistema desses possa controlar alguma coisa, em comparação
com a força do sistema total, cuja sentença tende a ser igual para todos.
Esse sistema total, que contêm os subsistemas foi percebido por Adam Smith, que
o denominou de "A mão invisível":

7

Aqui se entende entidade como qualquer coisa que possa influenciar ou ser influenciada.
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Para Smith (2001), os homens eram naturalmente egoístas, buscavam o melhor
para si e isso conduziria naturalmente ao melhor para a sociedade. Essa visão não é verdadeira
hoje, pois é consolidada a conclusão de que o potencial de transformação gerado pelo
progresso tecnológico tem causado problemas ambientais em uma escala mais ampla do que a
natureza pode absorver.
Essa "mão invisível", é uma entidade irracional, criada pelo resultado da interação
de todas as influências que acontecem dentro dela, tendendo a ser onipotente e onipresente, e
afetar a todos que estão dentro dela de maneira mais homogênea do que heterogênea.
No livro "A Quinta Disciplina", Senge (1990) relata uma simulação chamada de
"0 jogo da cerveja", desenvolvido inicialmente na década de 60 na Sloan School of

Management do M1T8 :
0 jogo da cerveja simula um sistema responsável por produzir e expedir bens

comerciais, que no caso se trata de uma única marca de cerveja, na qual existem três
personagens principais — um varejista, um atacadista e um diretor de marketing.
Os jogadores têm total liberdade para tomar decisões, sendo suas metas
maximizarem seus lucros.
Os resultados desse ensaio em geral se repetem, culminando com uma crise no
sistema e em um fracasso generalizado, evidenciando os princípios da teoria sistémica. 0
resultado que se considera mais importante e que confirma a conclusão sobre a teoria
sistêmica é o seguinte: "Ou o sistema como um todo funciona, ou a sua posição não
funcionará. É interessante observar que no jogo da cerveja, e em muitos outros sistemas, para
que você tenha sucesso, é preciso que os outros também o tenham." (SENGE, 1990, p. 83).

A esse sistema abrangente, que é formado pela troca de influências de todos os
subsistemas, sugere-se que seja denominado de "Fundo" ou "Background". Quando vários
sistemas interdependentes entre si trocam influências, eles formam inevitavelmente um fundo,
que abrange todos eles, e a longo prazo, produz um efeito resultante generalizado.
Uma discussão econômica e social, pertinente, é sobre o Capitalismo Neoliberal,
que tende a ir contra os princípios percebidos pela Teoria Sistêmica, quando deseja que o
Governo se retire da economia. 0 Governo regulador e centralizador, é a entidade que pode
orientar a formação do fundo do sistema. Na inexistência de uma entidade que pode conduzir
formação do fundo, como queria Adam Smith, ele tende a ser resultado do acaso e a ser
anômalo. Seria a mesma situação de uma empresa sem direção, sem uma alta administração, o

8

Massachusetts Institute of Technology ou Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
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resultado seria um fundo irracional que produziria um efeito resultante disforme

e

possivelmente negativo para todos.
Num mercado de livre concorrência, deduz-se que as empresas concorrentes entre
si produzem o mesmo produto, e os preços se inclinam a baixar a curto prazo, mas a longo
prazo, o atrito causado pela divergência que representa muitos recursos gastos com
propaganda, simboliza um gasto que o fundo vai cobrar de maneira generalizada e a vantagem
inicial tende a se tornar desvantagem a longo prazo. Acredita-se que em certos setores deve
existir a livre concorrência, principalmente no que se refere a produtos supérfluos, todavia, a
dissolução de um Estado regulador, centralizador e interventor na economia, a fi m de
promover o bem comum, parece uma falácia evidente, diante da Teoria Sistêmica.
3.5 A Estratégia
Cardoso (1987) relata sobre as origens da palavra estratégia:
A palavra "stratégia", de origem grega, que originou a palavra "estratégia",
significa a condução do exército, arte de conduzir exércitos, arte do general.
0 envolvimento das nações, exigida pelas duas conflagrações mundiais do século
passado, fez com que a guerra passasse a dizer respeito não só ao setor militar, mas a todos
segmentos da sociedade. Isso embutiu na palavra "estratégia" conotações que passaram a
exigir adjetivos qualificadores.
Ela saia dos limites dos teatros de operações e fazia parte de todas as atividades,
da guerra e da produção. Surgiram então, a Estratégia Nacional, nos Estados Unidos, a
Grande Estratégia, na Inglaterra, a Estratégia Total, na França.
As novas expressões visavam caracterizar que havia uma estratégia maior, que
coordenava todo esforço nacional e subordinava a "arte do general" no esforço para vencer a
guerra.
0 passo seguinte foi expandir para a área do desenvolvimento o conceito que
originalmente significava apenas o emprego dos meios militares contra um inimigo.
Surgiu a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, exigindo que se adjetivasse a
outra, que passou a chamar-se "de Segurança". A antiga "arte de conduzir o exército", foi
acrescida de um "operacional", quando limitada ao teatro de operações, de um "militar"
quando setorizada à administração das Forças Singulares, e de um "de guerra", quando a
Nacional Segurança se vê em um conflito.
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Reflete-se que a estratégia seja a arte do general, arte do generalista, conduzindo a
compreensão da natureza geral e sistêmica da estratégia.
A partir da década de 70, surgiu a Administração Estratégica, uma disciplina que
abordava o sistema administrativo em relação ao ambiente, cujos pioneiros desse movimento
foram, segundo Gaj (1993):
H. Igor Ansoff — San Diego University, Estados Unidos
Derek Chanon — Manchester Business School, Inglaterra
Henry Mintzberg — Mc Gill University, Canadá
Philipe de Woot — Université de Louvain, Bélgica
Dean Schendel — Purdue University, Estados Unidos
Gaj (1993) considera como o pai da Administração Estratégica o teórico H. Igor
Ansoff, que contribuiu para o amadurecimento da teoria e o pioneiro no uso do termo.
Ansoff desenvolveu uma teoria para lidar com cenários estrategicamente
instáveis, quando a relação com o ambiente e 6. turbulência ambiental, são em ambos os casos
inconstantes. Seu trabalho

é complementar 6. Teoria Microeconômica e à Teoria

Comportamental da empresa, sendo voltado para o comportamento competitivo. Ansoff
(1983).
A hipótese básica de Ansoff é a de que uma organização se mostra bem-sucedida
6. medida que o ambiente, as respostas, a cultura e a capacitação sejam equivalentes. Ansoff
(1983).
Ansoff (apud GAJ 1993) define estratégia como:
a) o negócio em que se atua;
b) as tendências que se verificam;
c) decisões heurísticas de primeira ordem;
d) padrão em decisões;
e) nicho competitivo;
f) características de portfólio.
Steiner (1979) vê a estratégia sob quatro pontos de vista:
Futuridade das decisões correntes: representa o impacto das decisões atuais sobre
o futuro. Trata de desenhar qual seria o futuro desejado e os caminhos para torná-lo realidade.
Processo que possui dois movimentos: um de rotação e outro de translação.
processo de rotação é representado pela fixação dos objetivos, definição da análise interna e
externa e das alternativas entre ameaças e oportunidades e escolha das estratégias. 0 processo
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de translação é um processo continuo de formulação estratégica, uma vez que os negócios e o
ambiente estão em continua mudança.
Filosofia: é uma atitude, um ponto de vista. É o cessar das atividades rotineiras,
pensando-se no futuro, numa forma de exercício intelectual.
Estrutura: di-se forma estrutural aos planos parciais, de caráter tático, operacional,
de investimentos, dentro de um plano global a que se aceita denominar estratégico, com uma
(mica orientação.
Porter (1986) discursa o seguinte sobre a essência de uma estratégia competitiva:
0 desenvolvimento de uma estratégia competitiva é em essência o desenvolvimento
de unia fórmula ampla para o modo como uma empresa irá competir, quais deveriam
ser as suas metas e quais as políticas necessárias para levar-se a cabo estas metas.
(PORTER, 1986, p. 15).

"A essência da formulação de uma estratégia competitiva é relacionar uma
companhia ao seu meio ambiente". (PORTER, 1986, p. 22).
As afirmações de Michael Porter servem para se deduzir que a estratégia envolve
uma questão contingencial, sugerindo que não se tente generalizar seus métodos. Mintzberg;
Quinn (2001) comentam: "Não existe uma melhor maneira na administração; nenhuma receita
funciona para todas as organizações." (MINTZBERG; QUINN, 2001, p. 8).
Mintzberg; Quinn (2001) diferenciaram em relação ao estudo da estratégia, a
existência de teorias descritivas e teorias prescritivas ou normativas. As descritivas procuram
descrever a realidade como 6, as prescritivas procuram orientar como proceder (como análise
industrial e curvas de experiência). Segundo os autores, as teorias prescritivas têm sido
problema, em vez de solução, no campo da Administração.
Para Porter (1986), a estrutura industrial tem uma forte influência na determinação
das regras competitivas, assim como das estratégias possíveis. Esse autor afirma que o grau da
concorrência em uma indústria depende da rivalidade existente entre os concorrentes, de cinco
forças competitivas básicas: fornecedores, compradores, produtos ou serviços substitutos e
entrantes potenciais. 0 conjunto dessas forças determina o potencial de lucro final na
indústria.
Para Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000), estratégia requer uma série de
definições, e consideram cinco como as mais importantes:
a) é um plano, um guia ou curso de ação para o futuro;
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b) é um padrão, consistência em comportamento ao longo do tempo;
c) é uma posição, referente A. localização de determinados produtos em
determinados mercados;
d) é uma perspectiva, relativa A. maneira fundamental de uma organização fazer as
coisas;
e) é um truque, uma manobra especifica para enganar um oponente.
Os mesmos autores apresentam os consensos a respeito da natureza da estratégia:
a) concerne tanto à organização como ao ambiente;
b) a sua essência é complexa;
c) ela afeta o bem-estar geral da organização;
d) ela envolve questões tanto de conteúdo como de processo;
e) elas não são puramente deliberadas nem puramente emergentes;
0 existem em níveis diferentes;
g) envolve vários processos de pensamento.
Chiavenato (2002) faz as seguintes considerações sobre a Administração e sobre a
estratégia:
A tarefa da Administração é interpretar os objetivos propostos pela empresa e
transformá-los em ação empresarial, através de planejamento, organização, direção e controle
de todos esforços a fim de atingir tais objetivos.
Administração Estratégica é a função da administração de topo, que analisa,
desenvolve e modifica os processos internos e externos da empresa, para torná-la eficiente e
eficaz, sob condições constantemente mutáveis.
A estratégia global pode ser definida em termos empresariais como a mobilização
de todos os recursos da empresa no âmbito global, visando a atingir objetivos a longo prazo,
sendo uma estratégia um conjunto de objetivos e políticas principais, capazes de guiar e
orientar o comportamento da empresa a longo prazo.
A estratégia é definida geralmente no nível institucional da empresa, sendo
desdobrada pelo nível intermediário em planos táticos, que serão desdobrados em planos
operacionais e executados pelo nível operacional.
A titica é um esquema especifico de emprego de alguns recursos dentro de uma
estratégia mais ampla.
Os componentes básicos na formulação de uma estratégia são o ambiente, a
empresa e a adequação entre ambos.

42
Percebe-se que chegar a um conceito satisfatório sobre a estratégia é um desafio
complexo, ora pode se tornar generalista demais, ora muito especifico, de maneira que não se
quer aqui tentar reconceitud-la.
Gaj (1993) procura generalizar, induzindo que ela é um instrumento com a
finalidade de evitar o fracasso provocado pela obsolescência e inadequação ambiental.
(MAYA, 1991) discursa sobre a natureza e finalidade da Estratégia Empresarial:
Estratégia pode ser conceituada de várias maneiras. Originária das questões
militares, onde se destaca o autor Von Clausenitz, na esteira do passado, estratégia é
um plano mais abrangente cujos segmentos são descritos em planos mais
pormenorizados ditos táticos. No âmbito da Administração de Empresas . Estratégia,
ou Estratégia Empresarial significa projeções dos ajustes que a empresa deve fazer
ela como um todo, seus produtos, mercados, outros de seus componentes — as
mutações do ambiente — externo e interno — que contribuam para que a empresa
cresça, viva mais e faça em melhores condições de saúde. (MAYA, 1991, p. 111).

Maya (2004)9 tomando como base os "Fundamentos Doutrinários da Escola
Superior de Guerra", comenta que em termos de nação e governo, política significa o que
fazer — refere-se a objetivos -, enquanto que estratégia diz respeito á. como fazer para a prática
da politica Acrescenta que, segundo Azevedo (2002) m, estratégia é emprego dos meios.
Generalizando, então Maya (2004) 9 propõe que estratégia é a seleção e emprego dos meios.
Para complementar a compreensão, Gaj (1993) busca diferenciar Planejamento
Estratégico de Administração Estratégica:
Planejamento Estratégico

Administração Estratégica

Estabelece uma postura em relação ao Ambiente

Acresce capacitação estratégica

Lida com fatos, idéias e probabilidades

Acresce aspirações em gente, com mudanças
rápidas da organização

Termina com um plano estratégico

Termina com um novo comportamento

Sistema de planejamento

Sistema de ação

Fig. 1 — Diferenças entre Planejamento Estratégico e Administração Estratégica
Fonte: Gaj (1993, p. 23).

Notas de aula do professor Paulo César da Cunha Maya na disciplina Estratégia MercadoLógica, da 8' fase do
Curso de Administração da UFSC, no período 2004-1.
1 Extraido da palestra do General Wahnir
Fonseca Azevedo Pereira sobre Empreendimentos Estratégicos e
Amazônia, no mestrado em Administração da UFSC, durante o 1 0 . Ciclo de Marketing Politico, sob a
responsabilidade do Professor Paulo César da Cunha Maya, no outono de 2002. Naquela época. o General
Azevedo era presidente do Instituto Politico e Estratégico Brasileiro (IPEB), com sede em Brasilia.

9

43
Para Gaj (1993) o Planejamento Estratégico surgiu na década de 70, para reduzir
os casos de fracasso, contrastando com os planos orçamentários de caráter puramente
financeiro e com os planos a longo prazo. Procurava adequação ambiental, rapidez de resposta
e direcionamento para atingir objetivos predeterminados.
Pereira (2002) conceitua Planejamento Estratégico como o desenvolvimento de
processos, técnicas e atitudes" administrativas, as quais proporcionam uma situação viável de
avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função de objetivos empresariais que
facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz.
Basil e Cook (apud CHLAVENATO, 2002) apontam cinco tipos de teorias sobre
a formulação de estratégias:
a) Teoria do equilibria: derivada das ciências biológicas e ecológicas, baseia-se no
conceito da adaptação ecológica de um organismo ou vida animal a um meio ambiente em
constante mutação.
b) Teorias sobre relação estratégia-estrutura: baseiam-se nas relações entre a
estratégia e a estrutura empresarial necessária para implementá-la.
c) Teorias da estratégia como planejamento a longo prazo: vêem o planejamento a
longo prazo como sinônimo do processo de formulação de estratégias.
d) Teoria da contingência: considera que as demandas dos vários ambientes que
uma empresa se relaciona impõem uma diferenciação na sua estrutura organizacional
provocando uma especialização em vários subsistemas, cada qual especializado em operar
com um especifico segmento do ambiente.
e) Modelos de processo normativo: são altamente prescritivos e intuitivos,
consideram que as estratégias são o resultado de um processo de análise racional.

II

0 termo atitude aqui, é empregado como sinônimo de comportamento ou procedimento.
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Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000) relacionam dez escolas diferentes para o
estudo do assunto:
Escola
Design
Planejamento
Posicionamento
Empreendedora
Cognitiva
Aprendizado
Poder
Cultural
Ambiental

Natureza
Prescritiva
Prescritiva
Prescritiva
Descritiva
Descritiva
Descritiva
Descritiva
Descritiva
Descritiva

Processo
Formulação
Formulação
Formulação
Formulação
Formulação
Formulação
Formulação
Formulação
Formulação

como um processo de concepção
como um processo formal
como um processo analítico
como um processo visionário
como um processo mental
como um processo emergente
como um processo de negociação
como um processo coletivo
como um processo de transformação

Fig2. — Características entre dez Escolas diferentes.
Fonte: Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000, p. 13)

As escolas de natureza prescritiva se preocupam mais em como as estratégias
devem ser formuladas do que como elas são formuladas, característica das escolas descritivas.
Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000).
Os generais americanos Curtis Lemay e Dale Smith falam sobre o ponto de
partida para discussões de estratégia:
Qualquer apreciação de estratégia começa com o tradicional "estudo de situação"
Este repousa na premissa lógica de que dificilmente podemos traçar o curso para
uma futura navegação até que saibamos onde estivemos e onde estamos hoje. Um
estudo de qualquer situação se acha repleto de muitas "incógnitas" e as suposições
que fazemos sôbre essas "incógnitas" constituem a causa das divergências tão
amplas entre os estrategistas e as estratégias. (LEMAY; SMITH, 1970, p. 42).

Ferrell, Hartline, Lucas; Luck (2000), estabelecem que uma análise ambiental
resume todas as informações pertinentes obtidas sobre três condições da empresa: o ambiente
externo, o do consumidor e o interno. Para eles, a análise do ambiente externo deve incluir
todos os fatores relevantes — econômicos, competitivos, sociais, politicos/legais e tecnológicos
— que podem exercer pressões consideráveis diretas e indiretas sobre as atividades da
empresa.
Os mesmos autores comentam sobre o modelo para o Planejamento Estratégico
conhecido como análise SWOT:
um modelo simples que orienta a formação de estratégias, identificando
vantagens a serem exploradas na estratégia da organização.
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amplamente usado para estruturar informações obtidas em uma análise
ambiental, que envolve os ambientes interno e externo da organização.
0 papel dessa análise é captar informações de uma análise ambiental e separá-las
em nível interno, através das forças e fraquezas, e em nível externo, através das oportunidades
e ameaças, ajudando a perceber a diferença entre onde a empresa sente que está, onde os
consumidores a vêem e onde a organização almeja chegar.
A chave para o sucesso no cumprimento das metas e objetivos da organização
depende da sua habilidade em transformar forças importantes em capacidades, alinhadas com
oportunidades do ambiente externo. Pode-se transformar fraquezas em forças, ao investir em
áreas-chaves e transformar ameaças em oportunidades, de acordo com a combinação e
alocação de recursos.

Forças

Oportursidades
Combinação Combinação

A

t

Conversão

Conversão

Fraquezas

Ameaças

Minimizar/Evitar

Minimizar/Evitar

Fig.3 — Matriz SWOT
Fonte: Adaptado por Ferrell, Hardine, Lucas; Luck (2000, p.'71), de Nigel Piercy: Market-Led
Strategic Change, Oxford, UK: Butterworh: Heineman, (1992,. p. 260)

Pressupondo-se que a Administração é uma ciência social que prescinde da
escassez de recursos para ter uma função, que é a de otimizar o resultado, em termos de
produto final obtido por meio da variação da utilização dos fatores de produção, questiona-se,
se a missão natural do administrador não se trata de eliminação de redundâncias e do
gerenciamento estratégico de alavancagens e de rendimentos de escala, sendo estes últimos
fenômenos complexos que merecem o mais aprofundado estudo.
Considera-se que criar estratégia, além de outras coisas, é um processo decisório
envolvendo um período de tempo futuro, em que as decisões, ou a decisão, 6, ou são
orquestradas no tempo.
Chiavenato (2002) analisa que a Administração Estratégica formula e implementa
a estratégia empresarial como um conjunto de decisões unificado, sendo o núcleo da
Administração Estratégica a preparação para o amanhã. Dessa forma, cabe à Administração
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Estratégica tomar um conjunto de decisões proativas, a fim de preparar uma organização para
o futuro.
3.6 Administração, Estratégia e Determinismo
O filósofo Aristóteles (apud MORA, 2001), pai da Lógica, já afirmava que todo
fenômeno tem uma causa. No mundo real, a priori, um efeito não existe sem causa. A causa
resulta em efeito, e para existir um efeito é necessário que exista um tempo anterior a esse
efeito onde existiu uma causa. Concebe-se então um mundo feito de causas e resultados
através do tempo.
Percebe-se que uma realidade é uma determinada situação, que possui
características, entidades, e representa um instante ou um período de instantes que é uma
resultante definida de causas que existiram no momento presente e se tornaram eventos do
passado. A realidade total se divide de maneira confusa, afetando de maneira diferente os
indivíduos e grupos, sendo que a cada um deles hi um segmento especifico da realidade que
lhes interessa e lhes influencia diretamente.
A realidade é um resultado lógico dos acontecimentos, mas só é um resultado
racional quando existe um planejamento. A priori, não é possível que um efeito não seja um
resultado lógico de uma ou mais causas, de modo que sendo a realidade um conjunto de
efeitos, isso significa que ela é sempre função da Lógica, resultado de fatos e leis naturais, o
que se entende por determinismo.
0 entendimento do Determinismo Psíquico, oriundo da Psicanálise, auxilia a
compreensão disso:
Comecemos pelo principio do determinismo psíquico. 0 sentido deste principio é o
de que na mente, assim como na natureza fisica que nos cerca, nada acontece por
acaso ou de modo fortuito. Cada evento psíquico é determinado por aqueles que o
precederam. Os eventos em nossas vidas mentais que podem parecer fortuitos ou
não relacionados com os que os precederam, o são apenas na aparência. Na
realidade, os fenômenos mentais são do incapazes de tal falta de conexão causal
com os que os precederam quanto os fenômenos fisicos. Nesse sentido, não existe
descontinuidade na vida mental. (BRENNER, 1975, p. 18).

Conforme o Dicionário de Filosofia de José Ferrater Mora, numa acepção geral, o
determinismo sustenta que tudo o que houve, hi. e haverá, e tudo que se sucedeu, sucede e
sucederá, está de antemão fixado, condicionado e estabelecido, não podendo existir ou
acontecer aquilo que não está de antemão fixado, condicionado e estabelecido. Mora (2001).
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Isso significa que não existe criação e liberdade, o que de modo algum se aplica aqui. 0
determinismo aqui significa que o futuro é fixado, condicionado e estabelecido pelo presente,
pelos fatos que são criados no presente, existindo a liberdade para se produzir diversas ações
(causas), que determinarão incondicionalmente, de acordo com as leis naturais e a lógica, o
futuro (efeitos), não havendo restrição, a priori, à possibilidade de o ser humano inventar o
futuro.
A importância que se da aqui a esse determinismo tende a ser uma importância
que se dá também à concepção mecanicista e cartesiana do universo.
Mora (2001) evidencia que a doutrina determinista e a doutrina oposta ao
determinismo não são suscetíveis de prova, devido ao caráter finito da mente humana e
impossibilidade de levar em conta todos os fatores do universo, sendo habitualmente
consideradas hipóteses. Essa doutrina pode ser aplicável a todos os acontecimentos do
universo ou tão-somente a uma parte da realidade, sendo que se considera aplicável à parte da
realidade que envolve o planejamento, a estratégia e a realidade das organizações.
Embora seja abundante a existência de coisas sem sentido e eventos sem
propósito, a principio, nada escapa da lei da lógica, sem confundir lógica com razão. Na
natureza, vários aspectos são irracionais, existem ou acontecem sem uma razão, como o
próprio ser humano, mas sob essa visão, no ambiente social e organizacional, considere-se
que nada escapa desse determinismo. Os mais inexplicáveis fenômenos podem ser explicados
por causas que em um período de tempo posterior resultaram em efeitos.
Aristóteles (apud MORA 2001) observou que o tempo e o movimento são
percebidos juntos, encontrando-se tão estreitamente relacionados que são interdefiniveis,
mede-se o tempo pelo movimento e o movimento pelo tempo. Newton (apud MORA 2001)
concebeu o tempo como independente das coisas, e as mudanças encontram-se no tempo no
mesmo sentido em que os corpos se encontram no espaço. 0 tempo foi concebido como algo
perfeitamente homogêneo, nenhum instante do tempo difere qualitativamente de qualquer
outro, e move-se unidimensionalmente em uma única direção. Uma concepção unificada a
respeito do tempo ainda está muito longe de ser alcançada na Filosofia. Mora (2001)
Simplifica-se sugerindo que o tempo pode ser entendido como um fluxo de
instantes futuros que se tornam instantes presentes e depois instantes passados, num fluxo
continuo, sendo questão de reflexão o fato de que, na realidade, nada pode ser feito no
passado nem no futuro, somente no presente.
Pode-se representar o tempo como um sistema, onde as entradas são causas, que
passam por um processamento complexo, que a principio pode ser considerada uma função
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que envolve a Lógica e as leis naturais, resultando na realidade como saída. Teoricamente
pode-se entender que esse processamento acontece a cada instante novo de tempo e se repete
numa velocidade constante. Os efeitos em um tempo seguinte se transformam em causas e
recomeça o processamento. Tomando como exemplo, temos o envelhecimento do homem,
que é resultado de causas que podem acelerar ou retardá-lo, em combinação com a lei natural
da entropia, a deterioração dos sistemas.

A existência da lógica e da estratégia, são condicionadas à existência do tempo e
do seu processamento:

Fig.4 — 0 Processamento do tempo.
Fonte: construção própria do autor.
A figura representa o processamento do tempo. Incessantemente um efeito ou tempo posterior se transforma em
nova causa, em um novo tempo anterior, sendo processada resultando em novo efeito, em um novo tempo
posterior e assim sucessivamente.

Este modelo é uma simplificação da formação da realidade, visto que se
considerar que esse processamento se sucede concomitantemente com a passagem do tempo,
considera-se que sempre existe uma saída, embora ela possa não ser percebida ainda como
efeito que se espera de alguma causa, demorando um número de processamentos ou passagem
de tempo maior para ser percebida como um efeito cristalizado, embora sempre exista uma
saída a cada instante novo de tempo. Pode-se compreender melhor a complexidade do

problema se ao invés de se entender como causa e efeito, considerar como entrada e saída,
embora o cerne da questão seja a dicotomia causa-efeito. 0 tempo é uma grandeza continua,
assim como esse seu processamento.
Embora entenda-se que o tempo possui um fluxo, possivelmente é ruim pensar
nele como algo que se move por confundir o entendimento, devido à percepção imediata que
movimento significa naturalmente um objeto se movendo. Seria talvez uma transformação
incessante da matéria?
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Surge agora a necessidade de se estabelecer um conceito para desenvolver o
pensamento, o determinismo natura1 12 : é a sucessão de causas e efeitos espontâneos, onde não
existe uma causa inteligente e consciente (planejamento), dentro dessa estrutura de causas e
efeitos que formam a realidade. Pode-se entender o determinismo natural como resultados do
acaso, do instinto ou da natureza, como por exemplo, a tendência natural de deterioração dos
sistemas (entropia).
0 ser humano é o único ser capaz de interferir no determinismo natural, alterando
a cadeia de eventos que formam a realidade, através da capacidade de compreender a lógica e
o tempo, ele pode construir uma arquitetura de causas que resultará em uma realidade
modificada por ele, (através de planejamento), configurando num determinismo artificia1 13 .
Conforme as leis naturais, os animais nascem, crescem, reproduzem-se e morrem.
Quando o indivíduo resolve conter seus impulsos, duvidar de suas emoções, sentimentos e
percepções iniciais, ele diferencia-se dos outros animais e rompe com a natureza. Quando ele
passa a pensar no futuro, usando idéias e modelos, interfere no determinismo natural e tenta
projetar no mundo material, coisas que a sua imaginação criou no mundo das idéias,
rompendo com a natureza dos eventos e criando através de estratégia, do planejamento e da
ciência, um mundo projetado pela sua inteligência. E oportuno ressaltar que a palavra
comportamento sugere capacidade de comportar, de suportar os impulsos naturais: "A atitude
cientifica não é espontânea no homem; ela é um produto tardio da história." (HUISMAN;
VERGEZ, 1980, p. 36).
FROMM (1974) comenta sobre uma circunstância da existência humana: "0
homem não é somente um animal racional e social: ele também pode ser definido como um
animal produtor, capaz de transformar os materiais que encontra à mão, valendo-se de sua
razão e imaginação. Não só ele pode produzir como tem de fazê-lo para viver." (FROMM,
1974, p. 78).
0 mesmo autor trata sobre a natureza do ser humano:
Quanto menos complexo e rígido for o equipamento instintivo dos animais, tanto
mais desenvolvido será o cérebro e, por conseguinte, sua capacidade de
aprendizagem. 0 aparecimento do homem pode ser definido como tendo ocorrido no
ponto do processo da evolução em que a adaptação instintiva atingiu seu mínimo.
L.] Consciência de si mesmo, razão e imaginação romperam a "harmonia" que
caracteriza a existência animal. Seu surto fez do homem uma anomalia, a aberração
do universo. Ele faz parte da Natureza, está sujeito a suas leis fisicas e é incapaz de

Conceito criado pelo próprio autor para compreensão do paradigma exposto.
Considera-se para fins teóricos e conceituais do que se expõe, que a racionalidade seja um fenômeno não
natural.
12
13
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mudá-las, no entanto ultrapassa o resto da Natureza. Ele é posto A parte, embora
sendo uma parte; (FROMM, 1974, P. 43).

Fig.5 — O Determinismo artificial
Fonte: construção própria do autor.
A figura representa a capacidade humana de criar causas e interferir no curso da natureza, sendo a causa original
do universo tratada cientificamente pela teoria do Big Bang. 0 desenho procura ilustrar a possibilidade de se
criarem no presente, causas inteligentes para efeitos futuros, interferindo no determinismo natural.

Configurando a realidade como um resultado da lógica, de forma que, a priori,
não existem realidades que não sejam resultados lógicos de eventos anteriores (causas), a
administração tenta modificar ou manter uma realidade, sendo dessa forma a lógica uma
ferramenta para se manipular a realidade.
Em certos âmbitos, o paradigma de causa e efeito não é válido, conforme procura
esclarecer o fisico Fritjof Capra:
Na teoria quântica, eventos individuais nem sempre têm uma causa bem definida,
por exemplo, o salto de um elétron de uma órbita atômica para outra, ou a
desintegração de uma partícula subatômica, podem ocorrer espontaneamente sem
terem sido causados por qualquer evento. (CAPRA, 2002, p. 80).

Porém as teorias sio provisórias aproximações da verdadeira natureza da
realidade. Capra (2002). Concebe-se que surge um problema teórico nessa discussão da fisica,
sendo possivelmente teoricamente equivalente, considerar que em certos âmbitos existem
fenômenos que podem ocorrer sem uma causa ou que não se conhecç nada a respeito da
natureza dessa causa, mas ainda assim ela exista.
No âmbito do estudo das organizações, a principio, considera-se funcional a idéia
de que os efeitos não existem sem causas e a visão cartesiana como uma abordagem válida,
porém limitada, complementada pela visa() sistêmica.
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Segundo Liard (1971), a Lógica pode ser definida como a "Ciência das formas do
pensamento". Desta definição resulta a divisão da Lógica em duas grandes partes:
1) A Lógica estudará primeiramente as formas do pensamento no que estas
tenham de geral e comum;
2) Estudará em seguida a forma de cada ciência em particular.
A primeira parte tem o nome de Lógica Pura, Formal ou Teórica; chama-se a
segunda Lógica Particular ou Aplicada.
Todo raciocínio é um pensamento, mas nem todo pensamento é um raciocínio.
objeto da Lógica é o raciocínio, sendo seu interesse a correção desse processo. Mitt& (1997).
0 processo de dedução parte de premissas, sendo que a dedução das premissas
vale tanto quanto elas, de maneira que as deduções podem se tornar premissas para novas
deduções e assim por diante, em um processo de investigação virtual (pensamento), daquilo
que é real e inacessível, ressaltando-se que a dedução serve para decomposição e análise, ela
não pode revelar algo que não estivesse implícito nas premissas, e junto com a indução,
formam um processo unificado de pensamento.
Entende-se que um pensamento dedutivo e indutivo sobre aquilo que a ciência não
pode alcançar serve para suportar suas descontinuidades, e no caso da Administração, serve
para dar suporte à decisão em meio A, incerteza e à concepção de estratégias.
0 sucesso da Lógica depende da veracidade de suas proposições, e é onde entra a
função da comprovação cientifica, que geralmente pode ser inviável 6, Administração prática.
A lógica é no mínimo, argumento válido para fundamentar uma decisão ou estratégia, justifica
a escolha de uma alternativa e não outra.
Lakatos; Marconi (apud MATTAR, 1999) definem que a Ciência é saber
orientado pela Lógica, assim pode-se deduzir que o sucesso contundente das Ciências
Tecnológicas, fundamenta a Lógica como lei da natureza, tornando-se uma ferramenta para a
construção de realidades.
Planck (1994) diz que o raciocínio cientifico não difere em espécie do pensamento
comum do dia-a-dia, mas meramente em grau de refinamento e precisão.
Entende-se que a realidade de uma organização é a sua situação dentro de um
período no tempo, podendo exemplificar como a sua rentabilidade ou liquidez.
A noção de causas, que são origem de efeitos em um tempo seguinte,

é

esquematizada de maneira menos simples através da teoria dos sistemas, compostos de
entradas, processamentos e saídas.
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0 mundo real é regido por causas que provocam efeitos, de forma que as saídas de
um sistema são efeitos oriundos de um processamento. Pensando nos resultados de um
planejamento, pode-se percorrer mentalmente o caminho inverso no tempo, identificando uma
série de eventos coordenados, que serão todos causas para o efeito final, o objetivo.
A análise de sistemas trata do processamento de dados e desenvolveu técnicas e
representações que são fiteis como instrumento complementar para o tratamento de qualquer
questão que envolva a Lógica Clássica ou quaisquer sistemas, tendo sido uma ferramenta
importante para a Psicologia Cognitiva e as Ciências o Cérebro, por exemplo.
Toma-se por empréstimo técnicas básicas da programação de computadores:
Forbellone; Eberspacher (1993), definem algoritmo como uma sequência de
passos que visam a atingir um objetivo bem definido, uma descrição de um conjunto de ações
que, obedecidas, resultam numa sucessão finita de passos, atingindo o objetivo. Define ação
como um acontecimento que a partir de um estado inicial, após um período de tempo finito,
produz um estado final previsível e bem definido, denominando estado como a situação atual
de dado objeto.
Os mesmos ensinam que um algoritmo destina-se a resolver um problema,
fixando um padrão de comportamento a ser seguido, uma norma de execução a ser trilhada
para alcançar a solução.
Esses autores apresentam alguns métodos básicos para o desenvolvimento de
algoritmos:
Método Cartesiano
Para vencer a complexidade, deve-se dividir o problema em partes menores até
que se torne simples e compreensível, utilizando o seguinte procedimento para isso:
1- Dividir o problema em suas partes principais.
2- Analisar a divisão obtida para garantir coerência.
3- Se alguma parte não for bem compreendida, aplicar novamente o método a
essa parte.
4- Analisar o objeto para garantir entendimento e coerência.
Planejamento Reverso
Tem a finalidade de determinar o material de construção e a sequência de
montagem, partindo do produto desejado (objetivo), até seus componentes básicos.
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Por meio do resultado final, considerado a saída do sistema, pode-se determinar
de trás para frente os componentes, processos necessários e transformações de insumos que
resultem na determinada saída.
Tabelas de Decisão
Trata-se de relacionar as ações que dependem de alguma condição com as
próprias condições, para visualizar quais valores o conjunto de condições deve assumir para a
execução da respectiva ação.
E esquematizada por esses autores uma seqüência lógica que orienta a construção
dos algoritmos para a programação de computadores:
1 — Compreender o problema:
0 problema fornece o encaminhamento necessário à sua resolução, sendo
fundamental o seu completo entendimento.
2 — Retirar do problema a relação das entradas:
Através do problema, pode-se identificar as entradas necessárias a partir das quais
se desenvolve o processamento.
3 — Retirar do problema a relação das saídas:
Através do problema, pode-se descobrir quais do as saídas, que devem ser
produzidas, para compor o resultado final do algoritmo
4- Determinar o que deve ser feito para transformar as entradas determinadas nas
saídas especificadas.
Conforme Forbellone; Eberspacher (1993), nesta fase tem-se a construção do
algoritmo propriamente dito. A partir de requisitos especificados, se determina qual é a
sequência de ações capaz de transformar um conjunto definido de entradas, nas saídas:
1 — Utiliza-se o método cartesiano se a complexidade não estiver totalmente
compreendida;
2 — Aplica-se o planejamento reverso, procurando desagregar, desmontar as
saídas, a fim de conhecer as entradas, obtendo de tits para frente todas as ações;
3 — Montar uma tabela de decisão quando ações dependentes de condições
assumirem determinadas combinações de valores;
4— Construir o algoritmo;
5 — Testar o algoritmo, executando as ações descritas conforme o fluxo de
execução estabelecido, verificando se os resultados são os esperados.
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Esse método oriundo da Lógica de Programação, na Análise de Sistemas,

é

funcional para a compreensão de processamentos em sentido progressivo ou regressivo.
A saída do sistema pode ser considerada como o objetivo de um Planejamento
Estratégico, as entradas, sib ações estratégicas e recursos. São as causas que coordenadas com
o tempo, representarão um processamento. Todo o planejamento pode ser entendido como
uma série de algoritmos, uma programação.
Tomando uma realidade de sucesso como exemplo, um caso de sucesso,
retrocedendo no tempo, pode-se identificar quais foram as causas e de que forma elas
resultaram em tal saída (realidade), podendo-se aprender coisas muito importantes.
Este é um método cartesiano, na inexistência de um método melhor, ele se torna
funcional.
0 determinismo significa que tudo o que existe agora é resultado de causas que
existiram antes, e essas causas que existiram antes foram resultados de outras causas que
existiram anteriormente e assim por diante. Da mesma forma, o que existe agora sell causa
para o que existirá no momento seguinte e o que existirá no momento seguinte sell causa para
o que existirá mais tarde. De acordo com este paradigma, o status de causa ou efeito é
relativo: "[...] quando contemplamos essa acção e reacção universais, em que causa e efeito
permutam eternamente os papéis, de tal modo que o que agora e aqui é efeito sell logo causa
noutra parte, e vice-versa." Engels (apud MC FADDEN, 1963).
A Administração e a estratégia interfere na corrente natural de causas e efeitos,
introduzindo causas racionais para produzir efeitos/ produtos/ saídas desejadas.
Através do método, a ciência rompeu com o determinismo natural e, usando a
dedução, intuição e indução, desenvolvendo e testando o conhecimento, ela criou o mundo de
hoje, cuja exuberância tecnológica se está condicionado a não perceber, podendo ter sido
basicamente o resultado de um método teoricamente reconhecido e aplicado.
3.7 A Formação Emergente da Estratégia
Basicamente, Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000), dividiram a Administração
Estratégica em duas tendências ou naturezas: prescritiva e descritiva.
A tendência prescritiva é racional, consciente, estruturada e basicamente prescinde
de alguma previsão para tomar forma.
A tendência descritiva é emergente, não trabalha com uma previsão clara e chega
a um plano no decorrer da experiência.
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A tendência prescritiva surgiu e predominou antes do que a descritiva e
emergente, o que leva-se a pensar que essas duas naturezas surgiram devido a contingências
de épocas diferentes. 0 mundo era estável e mais previsível na era industrial, tinha uma
natureza pró-prescritiva. Hoje, na entrada de uma possível era pós industrial, fala-se em uma
revolução de alta turbulência, trata-se de uma natureza emergente, pouco previsível, pródescritiva.
Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000, p. 134), citam a obra de Lindblom (1959),
que publicou um artigo chamado "A Ciência de Alcançar o Objetivo de Qualquer Maneira",
sugerindo que a formulação de políticas governamentais não era um processo claro, ordenado
e controlado, mas confuso, considerando o mundo demasiadamente complicado para uma
administração racional, e basicamente ai, nasceu a essência do pensamento da formação
emergente, que faz parte da Escola de Aprendizado, na Administração Estratégica.
Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000) tratam das características e premissas dessa
escola:
a) baseia-se em descrição em vez de prescrição.
b) acredita que pessoas informadas em qualquer parte da empresa podem
contribuir para o processo de estratégia.
c) valoriza a estratégia emergente ao invés da estratégia deliberada.
d) a estratégia deliberada focaliza o controle, certificando-se de que as intenções
do plano estratégico são realizadas em ação, enquanto que a emergente focaliza o
aprendizado, oportunizando a experimentação, entendendo que os padrões podem emergir da
experiência, movidos por forças externas ou necessidades internas, não por esforços
conscientes de qualquer um dos agentes.
e) a natureza complexa e imprevisível do ambiente da organização, impede o
controle deliberado, a criação da estratégia precisa assumir a forma de um processo de
aprendizado ao longo do tempo, no qual, no limite, formulação e implementação tornam-se
indistinguiveis.
f) é o sistema coletivo que aprende, na maior parte das firmas hi muitos
estrategistas em potencial e as estratégias podem surgir em todos os lugares e de maneira
incomum.
g) 0 papel da liderança é o de não preconceber estratégias deliberadas e gerenciar
o processo de aprendizado estratégico.
h) As estratégias aparecem primeiro como padrões do passado, mais tarde como
planos para o futuro e como perspectivas para guiar o comportamento geral.
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A Escola do Aprendizado considera que a construção de uma estratégia
empresarial tende a ser mais subjetiva do que consciente, coletiva do que individual, informal
do que formal, e em essência, questiona o processo deliberativo de elaboração de estratégias.
Considera que o mundo é complexo demais para que a estratégia seja desenvolvida
teoricamente sem um aprendizado longo, através de uma imersão com o ambiente.

Kiechel (apud IVTINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000), chamou a
atenção para um estudo que indicava que somente 10% das estratégias formuladas eram
implementadas. Significa que, das estratégias deliberadas e elaboradas dentro dos parâmetros
que a Escola de Aprendizagem desvaloriza, somente 10% eram aplicadas, sem considerar se
essas estratégias aplicadas tiveram bons resultados ou não, de maneira que os 90% restantes,
por não terem sido implementadas deduz-se terem fracassado.

Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000) discutem que a estratégia deliberada
focaliza o controle, e a estratégia emergente focaliza o aprendizado. Estratégia deliberada
significa imposição de um plano de estratégia que tende a ser elaborado por um grupo de
executivos. A estratégia emergente significa um esforço para que uma estratégia venha a
emergir da experiência coletiva com o ambiente, sendo inicialmente desconhecida. A presente
pesquisa foi também concebida em um processo emergente, inicialmente, se desconhecia os
caminhos e concepções que surgiram no decorrer do estudo.
Em um capitulo chamado "A Criação Artesanal da Estratégia", Mintzberg

(1998) por meio da analogia com um processo de confecção de vasos de barro, descreveu o
que é possivelmente a essência da Escola de Aprendizagem Estratégica:
A base de uma estratégia deliberada é a razão, controle racional, análise

sistemática de concorrentes e mercados, pontos fortes e fracos da empresa e a combinação
dessas análises produzindo estratégias claras, explicitas e completas.
A imagem de uma criação artesanal é a que melhor representa o processo de

elaboração de uma estratégia eficaz, sendo a concepção de planejamento antagônica a esse
processo.
Nesse texto, ele toma como ponto de partida um artesão trabalhando com barro,
fazendo um vaso. Ele tem uma idéia vaga do que pretende produzir, começa a interagir com a
argila sem uma idéia deliberada da peça que vai criar. É uma metáfora, em que os gerentes
são artifices e a estratégia é a argila. Em essência o pensamento é o de que o resultado final é
diferente daquele que se planeja inicialmente:
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Mesmo com um único artifice, como podemos saber quais eram suas estratégias
pretendidas? Se pudéssemos voltar atrás, conseguiríamos identificar algo que
revelasse as intenções do artifice? E, caso pudéssemos, seriamos capazes de confiar
nelas? (MINTZBERG, 1998, p. 421).

0 conceito mais básico dessa abordagem é o da conexão intima entre pensamento
e ação, que é o segredo de uma arte e da criação de uma estratégia. Mintzberg (1998).
As estratégias podem ser formuladas, ou tomar uma forma complexa, resultando
do aprendizado agregado do sistema como um todo:
Nenhum artifice usa alguns dias para pensar e outros para trabalhar. A mente do
artifice está sempre em funcionamento, em sincronia com suas mãos. No entanto as
grandes organizações tentam separar o trabalho da mente do trabalho das mãos.
Agindo dessa forma, interrompem a realimentação vital entre os dois.

(MINTZBERG, 1998, p. 424).

Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000) sentenciam:
Uma estratégia puramente deliberada bloqueia a aprendizagem por estar
formulada com antecipação.
Uma estratégia emergente favorece a aprendizagem, e padrões emergem.
A deliberação da estratégia limita a criação, enquanto a emergência da estratégia
limita o controle.
0 ser humano não é um sistema único, são diversos subsistemas que possuem
níveis de independência e dependência ao mesmo tempo, tanto nos órgãos fisicos como nos
órgãos virtuais da psique.
Acredita-se que o cérebro possui um subsistema inteligente que trabalha
independentemente da consciência do indivíduo. A principio, crê-se que essa inteligência de
característica inconsciente realiza deduções e induções.
O filósofo Karl Popper e o neurofisiologista John Eccles conceberam uma teoria
que afirma que o hemisfério direito do cérebro tende a lidar com a complexidade e
subjetividade, sendo dotado de inteligência, e o esquerdo lida com a razão e a consciência.
Popper; Eccles, (1992).
0 processo deliberativo é um processo consciente, analítico e racional. 0 processo
emergente, é um processo pouco consciente, em que a mente apreende a situação, o problema
a ser resolvido, e através do tempo, o seu cérebro vai encontrando correlações, percebendo
padrões e quando uma idéia começa a tomar forma ela emerge no consciente, sendo dessa
estrutura, a origem

das idéias e da intuição.
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Pode ser dessa forma que o cérebro lida com a complexidade, exige tempo em um
processo de imersão, que vai da confusão mental à percepção de padrões e o surgimento de
idéias. Trata-se de um processo de pensamento reflexivo, em que os problemas entram na
psique dos indivíduos e seus cérebros refletem impressões sobre esses problemas, de modo

que os reflexos mais significativos se tornam idéias, "insights" e visões: "E através do
subconsciente que todos nós lidamos com a complexidade." (SENGE, 1990).
Entende-se essa mente que lida com a complexidade como uma caixa preta, que
precisa receber impressões para retornar processamentos de alta complexidade num processo
que exige tempo. Quanto maior for o tempo pensando em uma questão, maior vai ser o
agregado complexo e enriquecido, resultado de processamentos cerebrais de grande
complexidade.
Quinn; Voyer in Mintzberg; Quinn (2001) falam sobre Incrementação Lógica:
Os processos de mudança de estratégia em grandes organizações bem administradas
raramente se parecem com os sistemas analítico-racionais alardeados na literatura.
Em vez disso, processos de mudança de estratégia são tipicamente fragmentados.
evolucionários e intuitivos. A verdadeira estratégia evolui à medida que decisões
internas e eventos externos fluem juntos para criar um novo e amplamente
compartilhado consenso para as providencias a serem tomadas. (QUINN; VOYER
IN MINTZBERG; QUINN 2001, p. 109).

Conforme a idéia, as decisões estratégicas não podem ser agregadas em uma única
matriz decisória, com fatores sendo tratados simultaneamente para se obter uma solução ideal.
Existem limites cognitivos, e "limites de processo". Quinn; Voyer (in MINTZBERG;
QUINN, 2001). Concebe-se que a Incrementação Lógica produz uma massa teórica

enriquecida que se denomina aqui como "agregado complexo", não sendo possível obtê-la por
processos analítico-racionais a curto prazo. Isso envolve não somente o processo de trabalho
sobre estratégia, mas qualquer atividade intelectual.
Uma imagem pode sintetizar mais informações do que um texto, devido a isso,
induz-se que a imaginação tende a ser uma faculdade mental que lida com a complexidade e
possui capacidade de síntese. Hi mais de dois mil anos, Aristóteles (apud EYSENCK;
KEANE, 1990) considerou que a imaginação era o meio principal de pensamento. A
linguagem visual lida com a complexidade de forma mais funcional do que o discurso.

Eysenck; Keane (1990).
Os problemas relacionados i Administração Estratégica são demasiadamente
complexos para serem tratados por uma equipe de executivos de cúpula, que não está inserida
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em todas as realidades da organização. Somente o pensamento coletivo integrando-se em um
processo demorado, pode abranger toda essa complexidade de modo mais realista.
Para Capra (2002), o conhecimento intuitivo, baseia-se numa experiência direta e
não intelectual, em decorrência de um estado ampliado de percepção consciente e tende a ser
sintetizador, holistico e não-linear.
Conforme o pensamento de Mintzberg (apud PEREIRA, 2002), Planejamento
Estratégico e Administração Estratégica são duas coisas diferentes, a atividade de
planejamento é típica de análise, a atividade de pensamento estratégico é uma atividade de
síntese, ou seja é uma atividade intuitiva segundo a natureza do conhecimento intuitivo
explanada por Capra (2002) anteriormente.
Huisman; Vergez (1980) afirmam que na ciência, a intuição fornece a matéria do
conhecimento e o raciocínio progride a partir dos dados fornecidos por ela. Ou seja, a origem
do pensamento é intuitiva, sendo depois trabalhado e analisado pela racionalidade.
Quase tudo na vida pode ser uma questão de contração ou expansão. É necessário
contrair, concentrar, disciplinar, retrair, endurecer e convergir, no momento certo, e expandir,
sentir, imaginar, afrouxar e divergir, no momento adequado. 0 processo de intuir é um
processo de expansão e de imaginação, e o processo de raciocinar é um processo de
contração, de concentração e de linguagem estruturada. 0 método deliberativo da formação
da estratégia é o procedimento de contração e o emergente, de expansão.
Especula-se que nesse modelo de mundo onde tudo se movimenta, basicamente a
questão inicial que abrange todas as coisas é a dicotomia expansão versus contração.
pensamento humano, as organizações, o universo, podem assumir um estado de expansão ou
de contração. Possivelmente o fracasso nas organizações pode acontecer sempre quando
existe movimento de expansão, (pode-se considerar expansão dos negócios), quando o
momento exige contração, (pode-se considerar corte de gastos), e vice-versa.
Tratando sobre a técnica de introspecção, referente a estudos na psicologia
cognitiva, Eysenck; Keane (1990), evocaram um trabalho de Ghiseli, no qual esse autor
discute os meios em que ocorre o trabalho criativo em pessoas de destaque e concluiu que a
produção por um processo de intensa consciência parece nunca ocorrer. Muitos profissionais
criativos indicaram que As vezes eles estavam despreocupados e desatentos com o trabalho,
até que a solução para um problema aparecia em suas mentes.
Ghiseli (apud EYSENCK; KEANE, 1990), citou as palavras de Henry James,
irmão do psicólogo William James, que formou uma idéia sobre o inconsciente:
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Eu estava encantado com a minha idéia, que levaria, entretanto, muito trabalho para
nascer, e porque essa idéia tinha tanta chance de sucesso, eu pensei, tenho que
mergulhar em profunda inconsciência, sem perder a esperança, sem dúvida de que
essa idéia poderia emergir desse reservatório como um tesouro enterrado que viria
luz." (GBISELI, apud EYSENCK; KEANE, 1990, pg. 36-37).

O filósofo Sócrates considerava que cada pessoa possuía, em sua profundidade, o
conhecimento total da verdade sobre o mundo, e que através de reflexões, esse conhecimento
se tornaria consciente. Para S6crates, o conhecimento era nato, de forma que as pessoas
precisavam pensar por si mesmas em vez de serem ensinadas sobre as coisas que, para ele, na
verdade elas já sabiam. A suposição que forma-se disso é a de que as pessoas não nascem
conhecendo todas as coisas inconscientemente, mas essas funções de inteligência que
trabalham independentemente da consciência, de que falamos anteriormente, fazem análises e
reconhecem padrões e idéias, de sorte que parece existir uma inteligência complexa que
trabalha "por fora" do consciente e se comunica com o mesmo através da intuição, das idéias
e das visões.
Não considera-se que os processos deliberativos de planejamento sejam
completamente disfuncionais e não devam existir, mas que esses planos deliberados, em um
processo de aprendizado, devem ser completamente transformados no desenrolar da
implementação, podendo servir como imagem inicial e ponto de partida, apesar de que na
realidade existem contratos, limites e acordos iniciais para os projetos.
Conclui-se que quanto mais complexo e difuso for o cenário para a organização,
mais recomendável se torna a utilização da abordagem emergente, e quanto mais previsível,
clara e confiante for a percepção do cenário, mais recomendável é uma abordagem deliberada
e prescritiva. A época anterior era uma fase de deliberação estratégica, a época atual, é um
momento de emergência estratégica.
Os executivos do nível estratégico permanecem diante de um desafio de enorme
complexidade e ingratidão, o futuro. Quando o futuro chega tudo parece ser tão fácil quanto
prever o passado.
Albert Einstein afirmou em 1932 que não havia o menor indicio de que a energia
nuclear fosse um dia obtida. Thomas Edison tinha pensado que a corrente elétrica alternada,
usada hoje, era uma perda de tempo. 0 ex-presidente americano Franklin Delano Roosevelt

Texto original : "I was charmed with my idea, vvich would take, however much working out; and because it
had so much to give, I think, must i have dropped it for the time into the deep well of unconscious cerebration:
not without the hope, doubtless, that it might eventually emerge from that reservoir, as one had already known
the buried treasure to come to light, with a firm iridescent surface and a notable increase in weight."
14
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fez a previsão de que aviões nunca seriam úteis em batalhas contra navios. Alvin Toffier,
especialista em apontar tendências finuras, chegou a escrever que no futuro as pessoas
usariam roupas descartáveis de papel. Toffier (1972).
Em 1929, Peter Drucker conta que estagiava na sede européia de uma grande
empresa de Wall Street, seu chefe, um economista europeu da empresa, estava convencido de
que a onda de prosperidade em Wall Street iria durar para sempre e tentou provar "de forma
definitiva", em um livro brilhante — Investment

—,

que comprar ações ordinárias de

empresas americanas era a única maneira segura de enriquecer rapidamente. Dois dias depois
da publicação do livro, aconteceu o grande colapso do mercado de ações de NovaYork.
Drucker (2002). Jean Paul Jacob (2004) 15, pesquisador da IBM, afirma que é bobagem
especular sobre quais as tecnologias do futuro, sendo preferível prestar atenção para o futuro
das atuais tecnologias.
Não é objetivo depreciar os personagens envolvidos nesses eventos, mas usar de
fatos para reflexão, ilustrando a situação em que se encontram os que lidam com estratégia,
demonstrando que o futuro, de preferência hoje, não deve ser previsto.
A Escola de Aprendizagem torna-se uma abordagem sensata por não favorecer
movimentos bruscos e previsões, em oposição is escolas prescritivas, mas se adaptar
lentamente à situação: "[...] as organizações não precisam mordiscar a esmo. Cada
mordiscada pode influenciar a seguinte, conduzindo a um conjunto de receitas bem definido
[...]" (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000, P. 143).
0 Prêmio Nobel de Economia, Herbert Simon, considera o mundo extremamente
complexo para a capacidade de processamento de informações do ser humano, tornando o
processo de tomada de decisão subjetivo, havendo um esforço inútil para que seja um
processo racional. Simon (apud MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000).
Acredita-se que o modelo determinista de causa e efeito combinado com a visão
sistêmica, com a Lógica, e em abordagem emergente, pode ser a melhor técnica para lidar
com os cenários futuros, sendo que hoje a preparação é mais indicada do que a previsão,
compreendendo que é limitada a possibilidade de prever no cenário atual, em que as coisas
que virão são ainda imprevisíveis.
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UMA prévia do futuro: Steve Jobs e Bill Gates anunciam os novos caminhos da computação. Veja. Sao
Paulo: Abril, ano 37, n. 27, p. 69-70, 7 jul. 2004.
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3.8 A Tecnologia da Informação e a Abordagem Emergente da Estratégia

"Nenhum outro desenvolvimento de após-guerra causou maior
abalo na indústria e comércio americanos do que o computador
digital de grande velocidade com seu impacto sôbre os
sistemas de informação da administraçâo e automação."
B UFFA (1972)

Para Chiavenato (2002), a tecnologia é algo que se desenvolve nas organizações
através de conhecimentos acumulados e desenvolvidos sobre o significado e execução de
tarefas e pelas suas manifestações fisicas decorrentes, constituindo um enorme complexo de
técnicas usadas na transformação dos insumos recebidos em resultados.
Ansoff (1983) reflete que cada mudança no ambiente passa por uma evolução
natural que aumenta progressivamente o conhecimento, o que contribui para o aumento da
informação disponível e consequentemente para o aumento da incerteza.
0 espaço de tempo entre a emergência e a comercialização de uma nova
tecnologia vem diminuindo progressivamente. Ansoff (1983):

11111111111101.1.1MINESEINEMS POTOG RAF A (112 ANDS)
EMINIMMISINTELEFONE (55 AN os
MOTOR ELETRiC0 (65 ANOS ) 11.11111EMMOMM
RADIO (35 ANOS)
VÁLVULA E LETRON ICA Ç33 ANOS
TUBO DE RAIOS-X (18 ANOS)EMIN
TELEVISA0 (12 AN-06)MM
RADAR (15 ANOS MIS
REATOR NUCLEAR (10 ANOS)
BOMBA ATOM)CA (6 ANOS; NO
TRANSISTOR (3 ANOS
BATER1A SOLAR (2 ANOSIS
BORRACHAS E PLASTICOS F.STEREOESPECCHCOS 3 ANDSi
1ff,

Fig.6 — Emergência e comercialização de novas tecnologias.
Fonte: Center for Integrative Studies, World Facts and Trends (Bringhamton, New York: School of
Advanced Technology, State University of New York, 1969), retirado de Ansoff (1983, p. 40)
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Os modelos econômicos atuais estão em um processo de transição para uma
economia digital, onde o fluxo de informações não sell mais fisico, mas digital, formando
uma economia interligada em rede e baseada em inovações. Tapscott (1997).

Chinelatto (1989) exibe um quadro comparativo a respeito das habilidades
humanas e das máquinas:
Características
Perceptíveis

Homem
Qualitativamente é mais flexível e possui
capacidade perceptiva com noções de
relevo e de profundidade, mesmo em
formas diferentes, cambiantes e mutáveis,

Classificatórias

Capacidade de discriminar e reconhecer
várias formas, inclusive em perspectiva, em
ângulos diferentes e até com deformações
Pode trabalhar com critérios e parâmetros
contingenciais diversos ,

Interpretativas

Capacidade de escolher entre diferentes
códigos, de acumular experiências para
criar novos códigos a fim de atender a
situações imprevistas e emergenciais
Através do raciocínio, pode engendrar
soluções e melhorar resultados. Pode fazer
deduções e induções, através da
comprovação, da elaboração e avaliação de
hipóteses múltiplas.
0 homem consegue decidir por si,
automanter-se desenvolver procedimentos
adaptativos para enfrentar mudanças e
manter relações grupais. Os movimentos
repetitivos causam-lhe porém, monotonia e
baixam-lhe o rendimento com o tempo.
Dificuldade de manter ritmo homogêneo de
trabalho, sem sujeitar-se à fadiga e ao
stress. Por outro lado, é capaz de alterar o
ritmo de trabalho, quando necessário ,

Calculistas

Inovativas

Continuidade

Máquina
Capacidade de captar estímulos não-captáveis
pelo ser humano (exemplo: rad ares, sensores etc.)
e em condições adversas. Grande amplitude de
percepção ao nível programável. Inexistência de
fadiga ou de desatenção.
Capacidade de realizar controles ilimitados,
desde que os parâmetros e critérios sejam
estruturais
e previamente
estabelecidos.
Preferível para classificações sofisticadas e
grande volume de atividades repetitivas em
combinações complexas.
Obedece rigorosamente a uma codificação
previamente implantada, podendo verificar , por
esse meio, um grande número de informações
recebidas simultaneamente
A absoluta precisão de cálculo, a rapidez de
processamento e a manutenção do ritmo de
trabalho são as maiores características da
máquina nesse campo. Podem fazer deduções em
cadeias binarias.
t constante e fiel a programação. Pode Ter
dispositivos de auto-regulação automática, sem
apresentar problemas de pausa ou de espera, e
aceitando todas tarefas para as quais foi
programada.
Capacidade de manter um mesmo desempenho
durante longo tempo, mas com dificuldade para
alterar o ritmo de trabalho. Os seletores de
rotação são uma evolução no sentido de sanar tal
dificuldade, sendo precisa a intervenção do
operador.

Fig.7 — Habilidades humanas e das máquinas.
Fonte: Chinelatto (1989)

0 ser humano possui a habilidade de adaptação, sendo capaz de gerenciar o
imprevisível, e o que o diferencia da máquina é sua capacidade de ver o todo, a capacidade
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estratégica e a visão sistêmica, que considera-se que sejam processamentos de uma
complexidade enorme e movimentos mentais de expansão.
A máquina parece ser complementar ao indivíduo no processamento matemático e
lógico de uma quantidade muito grande de informação, nos mesmos processos em que este é
limitado e vice-versa.
Quando um grupo grande de pessoas está interligada em rede, desempenhando as
funções de inteligência pertinentes aos seres humanos, coordenado com um grupo de
computadores, de processadores matemáticos, que executam as tarefas estatísticas e de
pesquisa operacional, temos a formação de uma Rede Estratégica Amplificada 16 . Representa
uma rede dotada de capacidades mentais humanas e capacidades de processamento
computacional.
Os computadores são essencialmente cartesianos, os seres humanos, tendem a ser
sistêmicos, tem-se a complementaridade harmônica para o desenvolvimento de estratégias
emergentes, potencializada em rede.
Por Rede Estratégica Amplificada, concebemos uma rede de hardware, software e
de seres humanos, combinando processamento cartesiano e pensamento sistêmico.
Kast; Rosenzweig (apud CHIAVENATO, 2002), afirmam que os sistemas
computacionais de informação-decisão exercerão uma influência cada vez maior dentro das
empresas.
0 maior acionista individual da Microsoft, líder mundial em softwares para
computadores pessoais, Bill Gates, declarou l7 estar fascinado com as possibilidades de uma
mania adolescente na internet, o "blog".
Trata-se de diários eletrônicos interativos que são atualizados periodicamente, são
basicamente autobiografias despretenciosas quase em tempo real, escritas diariamente e
disponibilizadas na rede, onde qualquer um pode ler e fazer comentários. Gates destacou que
essa ferramenta pode ser uma das mais eficientes formas de gerir uma empresa na era da
informação, ele acredita que os "blogs" são a ferramenta perfeita para que idéias possam ser
desenvolvidas coletivamente por grupos de pesquisadores, envolvidos com uma mesma
questão, em que as idéias tendem a se somar e não se neutralizar, ou seja, trata-se de um uma
concepção claramente emergente, em consonância direta com as idéias de Mintzberg, vistas
anteriormente.
Conceito criado pelo autor para denominar uma estrutura.
UMA prévia do futuro: Steve Jobs e Bill Gates anunciam os novos caminhos da computação. Veja. São
Paulo: Abril, ano 37, n. 27, p. 69-70, 7 jul. 2004.
16

17

65
Em um artigo da revista americana "Time", de julho de 2004, questionava-se o
fim do gerenciamento estratégico, chamava-se "The End Of Management?" 18 . Tratava sobre
prediction markets, ou mercados de previsão. É um conceito que envolve a idéia de que uma
estrutura de mercado pensa melhor e pode prever o futuro com mais precisão do que
indivíduos com formação técnica. Envolve a idéia de que grupos possuem um potencial de
previsão revolucionário.
Grandes empresas como Microsoft, Eli Lilly e Hewlett-Packard estão aderindo a
esse conceito considerando que a sua força de trabalho possui uma vasta quantidade de
informação útil, que pode se revelar em um ambiente de mercado, em um ambiente de bolsa
de valores interno.
Para Robin Hanson, economista da George Mason University, de Virginia, que
pesquisou o assunto, mercados possuem o potencial de revolucionar a previsão e a tomada de
decisão. Decisões estratégicas podem ser efetivamente delegadas para indivíduos que não
estão em posições elevadas na hierarquia da empresa, e nem mesmo sio conhecidos pelos
altos executivos.
As empresas criam bolsas de valores internas sobre questões estratégicas com
possibilidades de ganho financeiro real, e os funcionários participam gerando um processo de
pensamento coletivo.
Nesse artigo indicava-se que a previsão feita por esse processo coletivo, mostra
ser mais precisa do que a previsão dos executivos. Enquanto a previsão oficial da HP,
elaborada por um gerente de marketing teve uma variação de 13%, a do mercado de previsão
teve uma variação de 6%, e em outras situações a bolsa teve uma tendência de prever com
maior precisão do que a gerência em 75% das ocasiões.
Isso levou o Pentágono a levar a sério a idéia e criar uma bolsa de apostas para
prever atentados terroristas, o que foi desastroso e teve ma repercussão na mídia, embora
revele o potencial revolucionário dessa teoria.
Esse conceito envolve o fator humano e existe o problema de como motivar os
participantes a levarem a sério o processo. Em algumas bolsas de apostas, os participantes
colocam seu próprio dinheiro e participam para ganharem mais, incentivando os indivíduos a

18

KIVIAT, B. The end of management?: With experimental markets, workers are betting on their company's
future — and moving in on the boss's domain. Time, Agosto 2004. Time Bonus Section August 2004: Inside
Business/ Strategy. Disponível em: < http://www. time. comItime/insidebiz/article/0,9171,1101040712660965,00.html>. Acesso em: 20 ago. 2004.
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fazerem uso das suas melhores informações. Acredita-se que esses mercados internos podem
refinar as previsões.

A autora do artigo afirma que de certa forma, o sucesso dessas bolsas internas
sugere que se os executivos de alto escalão abandonassem o controle (abordagem emergente),
os resultados seriam melhores.
Todos esses fatores fundamentam as qualidades que a formação emergente da
estratégia, concepção da Escola de Aprendizagem, possui no cenário atual, e certamente pode

se considerar uma abordagem sobre a estratégia que apresenta possibilidade de melhor
explorar o potencial das estruturas de redes de informação disponíveis is empresas: "Se nós
buscamos organizações com maior capacidade de adaptação e evolução, isto acontecerá
devido is capacidades das pessoas de refletir e pensar conjuntamente." (SENGE, 1990, p. 14).
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4 PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES

Neste capitulo procura-se analisar o

futuro do Brasil no cenário de

competitividade global, a partir de uma visão sobre o momento atual no mundo.
4.1 0 Cenário Global
0 dia 11 de setembro de 2001 pode ter salvado o mundo. Mesmo com toda morte,
destruição e prejuízo, foi um acontecimento de extrema importância. Aqueles que morreram
nessa hecatombe podem ter morrido pela salvação dessa civilização. Por quê? Os ataques
foram extremamente precipitados, e com danos irrelevantes em comparação com o que
poderia suceder mais tarde.
0 desenvolvimento da tecnologia hoje representa uma ameaça ao planeta. A crise
de turbulência prevista por Alvin Toffler em "0 Choque do Futuro" tem se aprofundado
desde a primeira edição do livro em 1970, o que se leva a pensar até que situação esse
processo de progresso tecnológico em descompasso com o apaziguamento social pode chegar,
sendo previsível que a renúncia a um planejamento responsável e moral levará a uma crise
muito profunda e duradoura. E passível de reflexão que o mundo de hoje em geral,
possivelmente é ainda bárbaro em termos de justiça e harmonia social, quanto ao Brasil, resta
pouca dúvida sobre isso.
A rede Al Qaeda, poderia ter esperado de cinco a dez anos para dominar
tecnologias devastadoras, o que não seria dificil de operacionalizar, caso não tivessem
ocorrido os atentados ousados, que lançaram um alerta gravíssimo em todo o planeta.
Isso é resultado de uma capacidade limitada de controle global sobre o acesso a
tecnologias militares de destruição, o que pode infelizmente dar a entender que o processo de
desenvolvimento e disseminação tecnológica precisa ser limitado.
Vive-se em uma época perigosa e fascinante, em que a interne impede a censura,
uma época em que globalmente se vive no limite da democracia e se deixa de lado qualquer
moralidade e acordo firmado, tendo sido testemunhados no inicio do século 21 eventos
imperialistas que remontam is épocas do Império Romano.
Os inimigos feitos no passado, controlados pela opressão, hoje não podem mais
ser desprezados, havendo uma necessidade emergente de justiça entre todas as nações e
grupos, sob pena de se ver golpes e conspirações de conseqüências impensáveis no mundo de
ontem.
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A paz e a justiça se tornaram necessidades para a sobrevivência, assim como um
planejamento em nível global visando a segurança e a justiça social. Observa-se com a
evolução dos fatos, que em geral se tem caminhado de modo acelerado na direção oposta
essa, o que sugere tragédia adiante.
Em 26 de outubro de 2004, o jornalista e analista de questões internacionais
Newton Carlos comentava para o jornal "Folha Online" a respeito de uma emergente escalada
atômica fora de controle no campo armamentista:
Andrew F. Krepinevich, analista militar à frente do "Center for Stategic and
Budgetary Assessments", dos EUA, alerta que está se perdendo a guerra contra a proliferação
de tecnologia atômica militar e Bruce Blair, presidente do "Center for Defense Information",
admite que não se surpreenderia se dentro de 15 ou 20 anos houver disparos de algum tipo de
arma "não convencional".
Para Huisman; Vergez (1980), uma idéia recebida da sabedoria das nações
consiste em repetir que as ciências se desenvolvem e se aperfeiçoam muito mais em tempo de
guerra que durante a paz, o que seria duplamente falso. Inicialmente, porque é a técnica que,
por exemplo, no caso da bomba atômica, se encontrou desse modo promovida. Em seguida,
porque a energia atômica ou eletrônica atual progrediu de maneira excepcional, desde os
últimos 15 anos.
Ansoff (1983) defende que os investimentos maciços do tempo de guerra em
pesquisa e desenvolvimento geram novas indústrias com base tecnológica, enquanto
provocam a obsolescência em outras.
Imagina-se que esse novo cenário bélico mundial sem precedentes deve
aprofundar toda questão sensível ao progresso tecnológico, considerando as necessidades de
investimentos vultosos em forças armadas que a situação de perigo global sugere, sendo a
tecnologia percebida como fator decisivo nas batalhas, além de se potencializar a informação
e o controle, que se tornam questões de sobrevivência.
Diante de um cenário cada vez mais ameaçador que teve inicio com os ataques de
11 de setembro, se torna previsível um progresso técnico mais acelerado do que já foi até hoje
na história, nos próximos dez anos, principalmente na América do Norte. Certamente virá
uma onda mais forte ainda de progresso tecnológico, impulsionada pela guerra.
De acordo com Chiavenato (2002), uma das mais recentes Areas de estudo da
Teoria da Administração é o papel da tecnologia na determinação da estrutura e do
comportamento organizacional das empresas e alguns autores afirmam a existência de um
"imperativo tecnológico", tomando a tecnologia como variável independente e a estrutura
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organizacional da empresa que a utiliza como variável dependente. Cabe ressaltar que o
mesmo diz ser a tecnologia uma variável dependente da estratégia utilizada para atingir os
objetivos.
4.2 Reflexões sobre o Brasil
"Até que os filósofos sejam reis, ou que os reis e
príncipes deste mundo tenham o espirito e a capacidade da

Filosofia, e que a grandeza política e a sabedoria se combinem,
e que as naturezas mais comuns se dediquem a uma destas sem

cuidar da outra, as cidades nunca tell° tréguas em seus males.
nem a raça humana, conforme creio — e s6 entAo terá este nosso
Estado uma possibilidade de vida e de contemplar a luz do dia"
Platão, A República

Uma reportagem do jornal "Folha de Sao Paulo", de 26 de agosto de 2004 trazia

as seguintes informações 19 :
No ano de 2020 a população brasileira deve ultrapassar os 209 milhões de
habitantes, para atender à demanda por ocupação da população em idade ativa, o pais terá que

gerar 1,1 milhão de novos empregos por ano, entre 2000 e 2020, totalizando 21,3 milhões de
novas vagas em um período de 20 anos.
Essas projeções fazem parte de um estudo promovido pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (TEA), órgão do Ministério do Planejamento, feito pelos pesquisadores
Kaize) Beltrão, Ana Amélia Camarano e Solange Kanso, com base nos dados do Censo de
2000, do IBGE.
0 pesquisador Kaize) Beltrão comentou que ainda não se tem a cobertura total da
educação em todos os níveis de ensino básico, e há um número considerável de alunos que
não conseguem terminar o ensino fundamental. 0 pesquisador Camarano complementou
relatando que a taxa de fecundidade da mulher brasileira tem caído principalmente nas classes
de maior renda, mas ainda é alta, se comparada com a dos mais ricos, entre a população de
baixo poder aquisitivo.

19
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GOIS, A. 0 Brasil terá mais de 209 milhões em 2020. Folha de S. Paulo. São Paulo. p C4, 26 ago. 2004.
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A projeção feita nesse estudo estima que o ritmo de crescimento do número de
empregos a serem criados vai diminuir até 2020, sendo que esse aumento, mesmo em
velocidade menor, continuara obrigando o pais a se desenvolver para absorver os jovens que
entram no mercado de trabalho e a se adequar a um novo per fil da força de trabalho.
Ao final de 2005, a projeção indica que o pais terá de ter criado 1,4 milhão de
empregos anualmente desde 2000, e entre 2015 e 2020, a quantidade necessária de novos
postos de trabalho sera de 800 mil por ano. 0 estudo aponta que é de 1,1 milhão por ano a
média de vagas que precisam ser abertas de 2000 a 2020.
Pereira (1982) evoca Malthus (1798) que teorizava ser a miséria resultante do
desequilíbrio entre o poder de reprodução humana e a capacidade de gerar meios de
subsistênci a:
Em condições normais, uma população cresce segundo uma progressão
geométrica, enquanto que a produção dos meios de subsistência cresce segundo uma
progressão aritmética.
A idéia de Malthus (1766-1834) era basicamente a de que o crescimento da
população seria sempre maior do que a capacidade de produção dos meios de subsistência,
sendo a fome e a miséria reduzidas somente pela queda da natalidade.
0 crescimento populacional exige do sistema econômico a criação cada vez maior
de empregos, originando problemas seríssimos sobretudo quando acompanhados de rápida e
desordenada urbanização. Pereira (1982).
0 Produto Interno Bruto per capita, que é utilizado para avaliar a saúde
econômica de um pais, teoricamente depende diretamente do crescimento populacional, sendo
uma razão entre o Produto Interno Bruto e a população.
Os países subdesenvolvidos são normalmente definidos como sendo aqueles que
têm menor nível ou taxa de crescimento da renda per capita do que os desenvolvidos. Pereira
(1982).
Pereira (1982) relaciona os fatores que caracterizam um processo de
desenvolvimento econômico ao longo do tempo, diferente de crescimento econômico:
a) crescimento do bem-estar econômico, medido por meio dos indicadores de
natureza econômica, como produto nacional total e produto nacional per capita;
b) diminuição dos níveis de pobreza, desemprego e desigualdade;
c) elevação das condições de saúde, nutrição, educação e moradia.
Existe um consenso de que a economia nova tende a basear-se em conhecimentos
em vez de recursos. Senge (1990); Drucker (2002); Tapscott (1997).
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Pereira (1982) comenta que Platão em "A República" fixa como número ótimo
para a população de sua cidade 5.040 cidadãos, e Aristóteles na "Política" reflete que a
superpopulação provoca o empobrecimento da cidade, criando uma classe de pobres e uma
fonte de desordens.
0 mesmo autor cita o criador da palavra economia política, Antoine Montchrétien,
que em 1615 considerava que um homem a mais era além de uma pessoa, ou um soldado, um
produtor. Numa economia baseada em conhecimento, um homem só será um produtor depois
de muitos anos de uma educação técnica profunda, especializada, continuada e talvez cara. A
emergência do conhecimento como recurso importante significa cada vez mais especialização.
Drucker (2002).
Drucker (apud CHIAVENATO, 2002) diz estarem surgindo tecnologias que não
são desdobramentos das atuais, e que o conhecimento tornou-se o centro de custo e o recurso
crucial da economia. A partir disso deduz-se que a valorização do conhecimento é efeito do
desenvolvimento tecnológico.
Sobre a revolução da informação, Drucker (2002) supõe:
a) Seri como a Revolução Industrial do final do século XVIII e inicio do século
XIX, estando atualmente no ponto em que a Revolução Industrial estava por volta de 1820.
b) 0 comércio eletrônico é para a revolução da informação aquilo que a ferrovia
foi para a Revolução Industrial e está criando uma nova e distinta onda de prosperidade,
mudando rapidamente a economia, a sociedade e a política.
c) É altamente provável que os próximos vinte anos verão a emergência de vários
novos setores e é quase certo que poucos deles irão se originar da tecnologia da informação,
do computador, do processamento de dados ou da Internet.
d) A próxima sociedade será uma sociedade do conhecimento. 0 conhecimento
será seu recurso chave e os trabalhadores de conhecimento irão constituir o grupo dominante
da força de trabalho.
A respeito dos trabalhadores do conhecimento, Drucker (2002) aponta:
a) É o único grupo em rápido crescimento na força de trabalho nos Estados
Unidos e em todos os outros países desenvolvidos. Representa um terço da força de trabalho
americana, superando os que trabalham em fábricas na proporção de dois para um, e dentro de
vinte anos, é provável que cheguem a dois quintos da força de trabalho de todos os países
ricos.
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b) Esses trabalhadores têm duas necessidades principais: educação formal que
lhes permita entrar no trabalho de conhecimento e educação continuada durante a vida ativa.
c) Assim como os trabalhadores manuais não-qualificados eram a força social e
política dominante da indústria no século XX, os tecnólogos de conhecimento provavelmente
irão tornar-se a força social — e possivelmente também política — dominante ao longo das
próximas décadas.
Atualmente no Brasil, o problema social é mais complexo, já que a população
cresce sem planejamento e o acesso ao conhecimento técnico e á. especialização profissional
não deve acompanhar esse crescimento, sendo um fator mais complexo do que a produção de
meios de subsistência.
Afirma-se que no futuro, o equilíbrio social se encontrará entre o crescimento da
população e o crescimento da economia e o acesso à educação continuada e ao conhecimento,
considerando que os meios de subsistência nessa nova economia sejam conhecimentos, na
mesma formulação da tese de Malthus.
0 problema social brasileiro pode estar relacionado mais a gerar indivíduos
"empregáveis", do que a gerar empregos, já que o senso comum intelectual enfatiza que se
caminha para uma economia baseada em conhecimento, caminhada que tende a se acelerar
conforme a análise do cenário mundial feita anteriormente. A educação e a profissionalização
se tornam questões cada vez mais criticas e menos acessíveis, pois o conhecimento passa a se
tornar cada vez mais diversificado e complexo.
Pensa-se que o acesso legitimo à renda acontece quando o indivíduo desenvolve a
capacidade de prestar algum serviço para o mercado, e dessa forma acessa a renda produzida
através da remuneração de seu trabalho. Havendo uma abundância de profissionais prestando
o mesmo serviço ou atuando na mesma profissão, a remuneração média dessa atividade cai, o
que significa que a renda está sendo mais distribuída.
A população excedente que não acessa ao conhecimento e à formação técnica
tende a não ter acesso á. renda, de modo que o controle populacional deve ser orientado agora
por essa variável, o acesso à educação, conhecimento e especialização profissional. Cabe
compreender que essa é uma situação em que um planejamento deliberativo é mais adequado
do que o emergente, por se tratar de um futuro visível e bem definido, em vez de confuso e
imprevisível.
Esse contingente que não acessa a renda formal não declara imposto de renda,
compõe um mercado informal que não contribui diretamente para a Receita, provocando uma
necessidade de aumento das taxas tributárias e ameaça a sustentabilidade do Governo,
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sugerindo uma profunda crise social, econômica e institucional. Torna-se claro que o ideal é a
existência de um único mercado formal.
Diante do acirramento do acesso ao mercado formal pelo aumento das exigências
técnicas, e aumento da população, se prevê um aprofundamento da cisão entre o mercado
formal e informa120, conduzindo à formação de um mercado marginal, com demandas

próprias de serviços e, em casos extremos, uma economia primitiva funcionando por
escambo. Essa perspectiva indica também agravamento da criminalidade.
Em 13 de outubro de 2004, a BBC Brasil em Londres informou que, pelo quarto
ano consecutivo, o Brasil caiu no ranking de competitividade do Fórum Econômico

Mundia121 .
0 pais ficou em 57 0 lugar entre os 104 países analisados. Logo acima do Brasil
estão Marrocos, India, Uruguai, El Salvador e Namibia.
A classificação foi baseada em qualidade do ambiente macroeconômico, situação
das instituições públicas e disponibilidade tecnológica. Os analistas do Fórum Econômico
Mundial entrevistaram mais de 8,7 mil empresários, sendo que em uma das perguntas, os
entrevistados tiveram que selecionar os cinco fatores mais problemáticos para fazer negócios
em seus países. No Brasil, foram apontados impostos, regulamentação tarifária, burocracia,
acesso a financiamento e instabilidade política.
A carga de impostos no Brasil foi indicada pelos empresários como o maior
entrave para a competitividade econômica no pais, que é de 38,11% do Produto Interno Bruto

(PIB), segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT).
Havendo um aumento da população maior do que o acesso à especialização
profissional, haverá uma necessidade de aumentar a carga de impostos, que junto a outras

questões levará o pais a perder cada vez mais sua competitividade, o que levará a um
empobrecimento geral e a uma submissão cada vez maior no contexto global.

Senge (1990)22, trata de diagramas sistêmicos:
A chave para interpretar a realidade sistemicamente é enxergar círculos de

influência, ao invés de linhas retas.
Os fluxos de influência visualizam padrões que se repetem continuamente,
melhorando ou piorando as situações.
Estima-se que 50% da População Economicamente Ativa está na informalidade. RAMPINELL1 (2001).

BRASIL cai pela 4a vez consecutiva em ranking de competitividade. BBC Brasil.com,
Londres, 13 out. 2004. Disponível em: <http:/Irtoticias.uol.com.br/bbc120041101131u1t2363u923.ihtm >.
Acesso em: 13 out. 2004.

21

22

Ver Senge (1990, p.106-140).
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A partir de um dos elementos da situação, traçam-se setas que representam a
influência sobre outro elemento.

Nestas bases se apresenta o diagrama a seguir, que envolve o que se discute nesse capitulo:
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Fig. 8— Estrutura Sistêmica da Decadência Brasileira
Fonte: construção própria do autor.
Os ataques de 11 de setembro marcaram um dos ápices da estrutura global vigente, o que impulsiona o
crescimento tecnológico, não sendo considerado aqui como um evento que causa essa estrutura, mas apenas que
a consolidou e acelerou. A Pesquisa e desenvolvimento da tecnologia tende a ser alavancada na América do
Norte ou em outras nações emergentes, não se considera que o Brasil desenvolva essa atividade com
significância mundial.

Peter Drucker (2002) considera que uma vantagem real que uma nação pode ter a
longo prazo é um suprimento substancial de trabalhadores do conhecimento: "A única
vantagem real que os Estados Unidos têm — talvez por mais trinta ou quarenta anos — é um
suprimento substancial de algo que não é facilmente criado da noite para o dia: trabalhadores
de conhecimento." (DRUCKER, 2002, p. 70-71).
Peter Senge (1990) discute sobre educação e competitividade global:
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Por fim, nenhum sistema gerencial pode prosperar sem um sistema alinhado de
educação pública. Se nossos ativos humanos forem cada vez mais a chave para a
competitividade global, então não existe area de maior alavancagem do que o
desenvolvimento de pessoas através da educação de alta qualidade. (SENGE, 1990,
p. 15).

Cabe refinar o pensamento de que o controle do crescimento populacional é uma
questão social e econômica da maior importância, seja para o aumento ou a diminuição, sem
viciar a mente de que uma sociedade precisa sempre diminuir a natalidade.
Em países desenvolvidos, a queda da natalidade acima do desejável é motivo
para sérios problemas, comentados por Peter Drucker (2002):
Até 2030, a idade do inicio do pagamento dos beneficios de aposentadoria terá sido
aumentada para cerca de 75 anos em todos os países desenvolvidos, e os beneficios
para os pensionistas sadios serão substancialmente inferiores aos de hoje. [...] A
imigração certamente será urna questão mais controversa, [...] Para todos os países
ricos, com exceção dos Estados Unidos, a imigração em tal escala não tem
precedentes. (DRUCKER, 2002, p. 174-175).

Raciocina-se que uma população preparada para uma economia baseada em
conhecimento não é garantia de baixos indices de desemprego, mas uma população
despreparada é menos garantia ainda, quase certeza para todo tipo de retrocesso. Os altos
indices de desemprego presentes na sociedade brasileira de hoje podem ser um efeito lógico
de um crescimento populacional mais acelerado do que o crescimento da economia e do
acesso à educação especializada.
0 surgimento de uma visão de imperativo tecnológico, deve se estabelecer na
economia global, sugerindo que uma nação sem força tecnológica está propensa a ser
submissa, caso não possa compensar essa fraqueza com outras formas de força econômica,
sendo a exportação de comodities em detrimento da agregação de valor, uma alternativa não
mais aceitável e uma política que evidentemente reforça e acelera os problemas apresentados
no diagrama anterior.
Idealiza-se que o Brasil do futuro deveria ser um Estado de valores
existencialistas, humanistas e socialistas, porém pragmático, e líder mundial em produção
cientifica e conhecimento tecnológico.
Conclui-se o presente capitulo com uma síntese dos relatos interessados de Peter
Drucker (2002), sobre a Coréia do Sul, possivelmente uma nação próxima do Brasil na
competição global:
A Coréia havia sofrido mais destruição que a Alemanha ou o Japão na Segunda
Guerra Mundial. Além disso, nos cinqüenta anos que antecederam a guerra, os japoneses
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haviam proibido o ensino superior na Coréia. Contudo, com suporte e treinamento
apropriados, foram necessirios menos de dez anos para tornar altamente produtiva uma força
de trabalho puramente rural.
Hi cerca de quarenta anos, a Coréia não tinha indústria nenhuma. Hoje a Coréia
possui nível internacional em duas dúzias de indústrias e 6 líder mundial em construção naval
e outras áreas. Na década de 1950, ela era um pais 80% rural e praticamente ninguém tinha
mais que a educação de segundo grau. Hoje a Coréia é quase 90% urbana, uma potência
industrial, e sua população é altamente educada.
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5 CONCLUSÃO DO ESTUDO

A seguir, apresenta-se a finalização da pesquisa, indicando-se as conclusões em
função dos objetivos especí ficos apontados na introdução do estudo, além de outras reflexões
que emergiram no final do trabalho. Em seguida, faz-se sugestões para novas pesquisas e
finaliza-se com as últimas considerações.

5.1 Conclusões
Huisman; Vergez (1980) estruturam que nas ciências a intuição fornece a matéria
do conhecimento e o raciocínio progride através de deduções e induções a partir dos dados
fornecidos por ela. Esse modelo de oficio que serve A. Ciência é evidentemente o modelo para
o administrador e aquele que lida com estratégia, em combinação com os métodos de
planejamento, sendo indiscutível o sucesso dessa abordagem na Ciência. Compreendeu-se que
este modelo de pensamento serve basicamente 6. Ciência e à Filosofia, sendo o paradigma
cartesiano, que busca a compreensão do todo pela compreensão de suas partes, o método que
basicamente conduziu o progresso cientifico até os dias de hoje. Dessa forma, pôde-se
compreender os processos e métodos que deram origem à ciência atual e estudar como se
realiza o pensamento cientifico e filosófico.
Elege-se o método cientifico como o mais confiivel e preciso à disposição.
Devido ao rigor metodológico ser uma dificuldade para as Ciências Sociais, supõe-se que a
Filosofia serve para expandir o pensamento e a imaginação, desenhando estruturas que
possibilitam uma visão provisória do todo, quando a ciência não puder alcançar certas partes
da realidade e quando o rigor do método não for possível nessas áreas. Certamente deve-se
buscar uma aproximação dele.
Viu-se que a evolução da Filosofia conduziu o surgimento da Ciência e supõe-se
que o progresso dentro de uma ciência conduz o cientista de volta A. Filosofia, como o
exemplo do fisico Fritjof Capra, cujas publicações hoje se encontram mais em sessões de
Filosofia do que de ciência, e também do economista Adam Smith, que foi reconhecido como
filósofo no decorrer de sua atividade teórica. Pode ser funcional considerar que o pensamento
filosófico e cientifico são formas de pensar iguais, porém, quando a Ciência perde o domínio
das questões, é necessário entrar em cena a Filosofia.
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maior a imprevisibilidade e potencial de mudança, mais funcional uma metodologia
emergente, que é a indicação para a atualidade. A perspectiva deliberativa se firmou na
história em uma época mais estável e a emergente vem h. tona hoje em um cenário de
mudanças profundas. Dessa maneira, se pode realizar um bom estudo sobre a formação
emergente da estratégia.
0 determinismo é um paradigma importante para a estratégia, pode no mínimo
clarificar a percepção do processo que está no fundo, na base dos fenômenos de planejamento
e inevitavelmente faz emergir a Lógica como instrumento imprescindível para a estratégia, e
conseqüentemente, projeta b. luz, técnicas de análise de sistemas, a serviço dela. Foi um
paradigma importante para a construção de um modelo teórico inicial, que represente a
estrutura básica de causa e efeito através do tempo, onde opera o pensamento estratégico.
Na busca das implicações da Tecnologia da Informação na estratégia emergente,
compreendeu-se que a tendência emergente se torna uma indicação, diante dos recursos que a
tecnologia da informação viabiliza em termos de redes de computação, sendo a estrutura de
inteligência interligada em rede para a formação da estratégia, a opção vista como uma grande
promessa gerencial para os próximos anos.
A busca de progresso e organização social se tornou necessária para a
sustentabilidade da civilização no mundo, e particularmente para a do Governo Brasileiro, e
da competitividade econômica internacional do pais.
A estrutura vigente de planejamento e organização social do Brasil atual indica
um processo progressivo de empobrecimento, retrocesso, insustentabilidade, e decadência de
dificil reversão, sendo a questão social um elemento critico e indispensável para a estratégia
nacional no ambiente global. Havendo renúncia ao gerenciamento do problema haverá
deterioração da soberania e submissão internacional. Uma adequação do crescimento
populacional com a capacidade do sistema educacional foi a recomendação apresentada, no
que se refere à estratégia nacional para o Brasil.
As previsões do estabelecimento futuro de uma economia baseada em
conhecimento evidentemente transformam o trato da pesquisa, do ensino técnico e superior no
Brasil, uma questão estratégica vital a longo prazo.
A tensão militar global sem precedentes promete mais uma onda de progresso
tecnológico também sem precedentes, o que deve dar o impulso final para a revolução da
informação, para o estabelecimento de uma economia baseada em conhecimento e toda
mudança estrutural adjacente.
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Dispõe-se hoje de concepções cartesianas e sistêmicas, havendo a dificuldade de
se unificar essas abordagens recomenda-se a utilização das duas, visto que ambas são
complementares e nenhuma resolve isoladamente todos os problemas pertinentes.
A idéia de que a experiência pratica vale mais do que a teoria cai por terra diante
da visão sistêmica, que demonstra que geralmente, não experimentamos diretamente as
consequências das nossas decisões mais criticas, que germ efeitos em todo o sistema e
podem se estender por anos, além de a visão filosófica proporcionar uma compreensão que
não se obtém diretamente da experiência com o mundo. 0 pensamento e a teoria visualizam a
realidade além da nossa posição no ambiente cotidiano e oferecem a compreensão de coisas
que não podemos apreender em uma relação de tentativa e erro com o pedaço de realidade
onde estamos inseridos. Concebe-se como metáfora, que a teoria é um sentido semelhante
visão, e a experiência, semelhante ao tato.
0 estudo da Teoria Sistêmica com base em Capra (2002) e Senge (1990), revelou
que quando vários sistemas interdependentes entre si trocam influências, eles formam
inevitavelmente um fundo, que abrange a todos e a longo prazo produz um efeito resultante
generalizado que pode ser positivo ou negativo, sendo imprescindível uma integração e
coordenação entre os subsistemas para que os resultados a longo prazo, determinados pelo
sistema total, não sejam prejudiciais a todos. Dessa maneira, conseguiu-se apreender os
fundamentos da Teoria Sistêmica.
No estudo de assuntos relacionados à percepção, concluiu-se que as tendências
naturais humanas são um entrave à percepção e a um pensamento superior, de modo que uma
atividade cientifica e uma percepção sem ruídos é resultado de um esforço de rompimento do
homem com natureza.
Analisando os fundamentos da Administração Estratégica, entendeu-se a natureza
complexa e ainda obscura dessa Area. Compreendeu-se que basicamente a Administração
Estratégia busca adequação entre a organização e o seu ambiente, sendo uma questão
contingencial, que depende de vários fatores específicos, de cada segmento onde as empresas
operam.
Todas as coisas tendem a apresentar uma qualidade temporária de contração ou
expansão, e Mintzberg; Ahlstrand; Lampel, (2000) dividiram a Administração Estratégica
nestas duas condições quando estruturaram dez escolas que se dividem basicamente em
escolas de natureza descritiva (tendem à expansão, à processos emergentes) e natureza
prescritiva (tendem à contração, à processos deliberativos). Quanto maior for a estabilidade
ou previsibilidade de um cenário, mais recomendável é uma abordagem deliberativa e quanto
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E cada vez mais necessário na nova era organizacional privilegiar aquilo que é
essencial, profundo e prevalecente em detrimento daquilo que é superficial, em um esforço
para se evitar o excesso de informação.
5.2 Sugestões para Novas Pesquisas
Vive-se um período de turbulência em todos os setores e no que tange A teoria,
existe muito trabalho a ser feito a fim de se proceder uma releitura e se trabalhar com a
analogia e a indução no aproveitamento dos arquétipos de todo conhecimento que foi
produzido de maneira isolada nas diversas disciplinas. Os processos de analogia e indução
abrem um vasto campo de trabalho teórico no que se refere i. integração
Percebeu-se que a literatura especializada em Administração Estratégica pode não
ter incorporado satisfatoriamente as concepções da Teoria Sistêmica, trabalhadas por Capra
(2002) e Senge (1990), havendo bastante trabalho a ser feito nesse sentido.
0 universo é vibração, expansão e contração. A contração é feita pelo
cartesianismo, a expansão pela corrente sistémica. A teoria estrutura de modo compreensível
essas duas concepções, sendo que um encontro inteligível desses dois extremos pode
representar um desafio teórico para o terceiro milênio. Sugere-se buscar conciliar
teoricamente o modelo determinista e linear tratado aqui com as estruturas de redes de causa e
efeito concebidas por Peter Senge no livro "A Quinta Disciplina".
Rosa (1995) in Silveira (1995) reflete que a mecânica foi a grande idéia
determinista, prevendo com precisão muito boa as órbitas dos planetas e a trajetória de um
projétil, e Kerlinger (1980), que todas as ciências usam a mesma abordagem e os mesmos
métodos gerais, sendo possível, mas dificil alcançar objetividade nas ciências sociais. Por esse
motivo, procurou-se explorar as formas de pensamento que servem i ciência, a fim de buscar
o mesmo sucesso obtido pelas ciências exatas e tecnológicas nas ciências sociais, e
particularmente, na Administração Estratégica, o que é um desafio com uma solução distante
ainda, se apresentando como um paradigma desafiador a metodologia que previu com
precisão muito boa as órbitas dos planetas e a trajetória de um projétil a serviço da gerência
das organizações. E interessante buscar o esforço de se usar os métodos da ciência na
Administração do dia a dia.
A intuição, e o sentimento são linguagens cerebrais que lidam com o todo,
podendo ser isso uma teoria para a pesquisa na psicologia, e uma questão fundamental no que
se trata da formação da estratégia.
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Sugere-se a utilização de abordagens semelhantes is da Filosofia no estudo dos
fenômenos relacionados h. Administração e Economia, como por exemplo as Alavancagens
Operacionais e Financeiras e as Economias de Rendimento de Escala.
5.3 Considerações finais
Todo trabalho teórico tem o potencial do erro e da dificuldade de se abranger todo
conhecimento e situação com perfeição, o que só se di com tempo, critica e esforço coletivo:
"Um dos maiores erros que cometi em minha carreira foi o cunhar a expressão centro de

lucro, por volta de 1945. A verdade é que dentro da empresa hi somente centros de custos. 0
único centro lucro é um cliente cujo cheque não foi devolvido." (DRUCKER, 2002, p. 68).
As idéias trabalhadas nessa discussão podem encontrar arquétipos semelhantes ou
iguais em outras teorias não estudadas, não se considerando elas originais.

sac)

evidentes,

lógicas e algumas primárias, de modo que não instigam comprovação experimental. As coisas
básicas e para alguns, evidentes, precisam ser bem discernidas para explorar a complexidade.
Este estudo não pretendeu usar da Filosofia como ferramenta aplicada, mas uma
abordagem que seja semelhante a ela, sem poder atingir sua monumentalidade e altura, e sem
corromper sua natureza atemporal. A critica pode concluir que se trata de pseudociência ou
pseudofilosofia, e não se pretende negar a exposição da verdadeira natureza desse trabalho,
que ainda não é perfeitamente clara.
Os paradigmas expostos aqui funcionam? Se tendem a se aproximar ao máximo
da ciência, e ir além das limitações do método cartesiano, deveriam funcionar tanto quanto ela
funcionou nas áreas exatas e tecnológicas.
Anseia-se que o século 21 seja o século do progresso social, do Humanismo, do
Existencialismo e da Filosofia Sistêmica. Historicamente, lembra Rampinelli (2001), que o
Socialismo de Estado não produziu riqueza e nem serviços sociais de forma satisfatória.
Sobreviveu e se consolidou a abordagem capitalista, de valores individualistas e antisistêmicos, de uma cultura de valores superficiais, que se alimenta da ignorância, do medo, da
fraqueza, da impulsividade e da imaturidade.
Um Capitalismo em que a sociedade trabalha pelo sucesso dos objetivos
particulares dos capitalistas não pode mais prosseguir século adentro e espera-se que o
terceiro milênio seja marcado pela erradicação de todas coisas desumanas, entendendo que a
sociedade não pode mais ser conduzida do jeito que é hoje:
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Hoje acredito que é social e moralmente imperdoável os gerentes colherem lucros
enormes e demitirem trabalhadores. Como sociedade, iremos pagar um alto prego
pelo desprezo que isso gera entre os gerentes de nível médio e os trabalhadores.
Em resumo, tudo aquilo que significa ser um ser humano e o tratamento que the é
devido como tal não esta incorporado ao cálculo econômico do Capitalismo. 0 fato
de um sistema míope como esse dominar outros aspectos da vida não é bom para
nenhuma sociedade. (DRUCKER, 2002, p. 112-113).

A próxima sociedade promete maior igualdade:
A sociedade do conhecimento é a primeira sociedade humana em que a mobilidade
para cima é potencialmente ilimitada. 0 conhecimento difere de todos os outros
meios de produção porque não pode ser herdado, nem doado. Precisa ser adquirido
novamente por cada indivíduo e todos começam com o mesmo desconhecimento
total. (DRUCKER, 2002, p. 186).

A teoria sistêmica pode desempenhar um papel importante a fim de diminuir a
subjetividade no entendimento dos problemas sociais e ocasionar o impulso necessário para se
justificar, interessar e direcionar a vontade política para minimizar o sofrimento humano
desnecessário no mundo.
A origem de toda ciência e filosofia é uma s6, o cérebro humano.
As neurociências ainda estão dando os primeiros passos para conhecer o sistema
mais extraordinário existente, de modo que daqui a muitas décadas poderá se tornar possível
um aprimoramento do principal instrumento da ciência, o próprio cérebro. A Eletrônica
através de instrumentos, a Psiquiatria através de bioquímica e a Engenharia Genética através
de aprimoramento genético poderão um dia aprimorar o motor do desenvolvimento cientifico,
proporcionando um salto quântico sem limites para o domínio de todas as coisas, quando
puderem entender e aprimorar os mecanismos que produzem a inteligência.
Se a humanidade conseguir vencer os mecanismos de autodestruição, os efeitos
colaterais do crescimento tecnológico, existirá um futuro ainda extremamente distante em que
não haverá a morte, as drogas sintéticas poderão proporcionar prazer e inteligência sem
limites e sem matar o homem, e ai existirá o super-homem que Nietszche tinha imaginado na
sua "loucura".
A vida hoje castiga o ser e existe sofrimento em toda parte, embora o mundo não
tenha sido criado para o ser humano, ele pode criar o mundo.
O propósito da Ciência é a teoria, que é uma exposição sistemática das relações
entre um conjunto de variáveis, uma explicação de um fenômeno. A sua finalidade é melhorar
o destino do homem. KERLINGER (1980).
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