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Resumo 
 

Esta dissertação analisa uma organização à luz de dois modelos teóricos, o de estrutura 

organizacional de Mintzberg e o de análise multidimensional-reflexivo de Alves, baseada em 

elementos da cultura organizacional. Foram pesquisadas a situação existente e a situação 

desejada da organização, a partir da percepção dos stakeholders internos e externos da ADVB 

Pernambuco - Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. As análises das 

perspectivas interna e externa da identidade da organização subdividiu-se na identificação da 

percepção que os, stakeholders internos e externos, tinham sobre o seu estado atual e sobre e a 

projeção do seu futuro. Foram observadas as diferenças (os gaps)  entre essas percepções. A 

contribuição pretendida para a ADVB-PE, é de uma compreensão mais ampla sobre a 

organização em análise e o seu direcionamento no contexto mercadológico em que encontra 

inserida, aumentando as suas chances de sobrevivência e desenvolvimento. Na coleta de 

dados foi utilizada uma abordagem qualitativa tendo como técnica de pesquisa  o grupo focal 

e a estratégia de estudo de caso. Na condução do grupo focal foram adotados elementos do 

método sugerido por Moingeon e Ramanantsoa no intuito de atingir mais profundidade nas 

respostas.  Os resultados remetem à conclusão de que os dois modelos permitiram analisar a 

organização conforme os objetivos propostos, embora o modelo de Alves tenha se mostrado 

mais satisfatório para o exercício desta análise.  

 
Palavras-Chave: Identidade. Estrutura Organizacional. Cultura Organizacional. Stakeholders. 

Grupo  Focal. 
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Abstract 

This dissertation analyses one organization in the light of two theoretic models: Mintzberg’s 

organizational structure model and Alves’ multidimensional-reflexive analysis model. Both 

the present and the projected status of the organization were researched from the perception of 

the internal and external stakeholders of ADVB Pernambuco – Associação dos Dirigentes de 

Vendas e Marketing do Brasil (Marketing and Sales Officers’ Association). The analyses of 

the internal and external perspectives of the organization’s identity subdivided in the 

identification of the perception that the internal and external stakeholders had about its present 

status and its projected future. Differences (gaps) were observed between these perceptions. 

The intended contribution to ADVB-PE is a broader understanding of the organization being 

analyzed and its direction in the marketing context in which it operates, enhancing its chances 

of survival and development. As to the data collection, a qualitative approach was taken, 

taking the focal group and the case study strategy its research technique. Elements of the 

method proposed by Moingeon and Ramanantsoa were adopted in the conduction of the focal 

group in order to obtain deeper answers. The results lead us to the conclusion that the two 

models have allowed us to analyze the organization according to the objectives proposed, 

although Alves’ model has shown to be more satisfactory to the making of this analysis. 

 

Keywords: Identity. Organizational Structure. Organizational Culture. Stakeholders. Focal 

(foccus) Group. 
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1 Introdução 
 

Este trabalho é composto pela aplicação do teste de dois modelos teóricos, o modelo 

de estrutura organizacional de Mintzberg (2003) e o modelo de análise multidimensional-

reflexivo de Alves (2003) na análise de uma organização com base em elementos da cultura 

organizacional. Para aplicação dos referidos modelos foi pesquisada a situação existente e a 

situação futura desejada a partir da percepção dos stakeholders internos e externos da ADVB 

Pernambuco - Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. A definição de 

stakeholder adotada se baseia no conceito apresentado por Arruda e Cardoso (2003). 

A análise da perspectiva interna da identidade da organização subdividiu-se na 

identificação da percepção que os dirigentes e funcionários, stakeholders internos, tiveram 

sobre o seu estado atual e sobre a idealização do seu futuro. A análise da perspectiva externa 

da identidade organizacional subdividiu-se na identificação da percepção que os clientes 

associados, stakeholders externos, tiveram sobre o seu estado atual e sobre a idealização do 

seu futuro.  

Também foram estudadas as diferenças (os gaps)  entre essas percepções à luz dos 

modelos teóricos adotados para a pesquisa, com base em elementos da cultura organizacional.  

Além da contribuição acadêmica que pode ser obtida com o teste dos modelos 

teóricos, uma contribuição social pretendida com este trabalho é a obtenção, através da análise 

dos gaps entre as percepções supracitadas, de uma compreensão mais ampla sobre a 

organização em análise e sobre o seu direcionamento no contexto mercadológico em que 

encontra inserida. Pretende-se também com este estudo, extrair subsídios que possam orientar, 

apoiar e auxiliar a organização em definir e implementar ajustes nos objetivos que norteiam 

os seus planejamentos atuais e sua  a visão de futuro, além de gerir os seus processos de 

mudanças e a superação dos desafios emergentes diminuindo assim os riscos e aumentando as 
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chances de sobrevivência e desenvolvimento da organização e dos indivíduos que a 

compõem. 

Para coletar os dados a serem analisados foi utilizada uma abordagem qualitativa 

tendo como técnica de pesquisa o grupo focal, uma abordagem quantitativa  com a aplicação 

de uma ficha de identificação e de dois formulários estruturados e a estratégia de estudo de 

caso, de forma adaptada, defendida por Yin (2001). Na condução do grupo focal foram 

adotados elementos do método sugerido por Moingeon e Ramanantsoa (1997) no intuito de 

atingir mais profundidade nas respostas.  

O conteúdo desta dissertação foi dividido em sete capítulos. No primeiro capítulo 

busca-se contextualizar e delimitar a temática da pesquisa e caracterizar a organização objeto 

deste estudo. No segundo são expostos os objetivos gerais e específicos que o nortearam. No 

terceiro busca-se justificar o tema e demonstrar a relevância do estudo proposto. No quarto é 

explicitada a fundamentação teórica dos modelos e conceitos adotados para esta pesquisa. 

Neste capítulo são brevemente visitados os conceitos de: organização, stakeholders, estrutura 

organizacional. identidade e cultura organizacional. 

A partir da definição do problema, dos objetivos gerais e específicos, bem como da 

justificativa e da fundamentação teórica, delineou-se a metodologia, tópico do capítulo cinco. 

Neste capítulo são descritos os procedimentos que são utilizados, o universo da pesquisa, os 

métodos utilizados no levantamento de informações a fim de identificar aspectos da estrutura 

e da cultura da organização, o direcionamento que foi dado durante a análise dos dados, as 

principais questões que foram investigadas e as limitações percebidas pelo autor nesta 

pesquisa. 

No capítulo seis, na análise dos resultados, são examinados os dados coletados 

conforme definido no capítulo cinco (metodologia), à luz da fundamentação teórica e dos 

modelos teóricos utilizados neste estudo. 
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Por fim, apresenta-se no capítulo sete as considerações finais sendo expostas as 

conclusões obtidas através desta pesquisa, além da opinião do autor e suas sugestões para 

pesquisas futuras que podem dar continuidade ao que já foi desenvolvimento neste estudo.  

A seguir inicia-se uma contextualização da temática desta dissertação. 

Considerando o atual contexto da economia globalizada e do turbulento ambiente de 

competição acirrada e com baixa condição de previsibilidade mercadológica do futuro, as 

organizações devem ampliar sua capacidade de percepção da sua estrutura interna, do 

contexto externo em que estão inseridas e procurar definir estratégias competitivas no intuito 

de dirigir as suas ações e a aplicação de seus recursos da forma mais otimizada possível. Essa 

ampliação de capacidade de percepção pode aumentar as possibilidades de sua sobrevivência 

e do seu desenvolvimento, principalmente se o direcionamento que está sendo dado à 

organização estiver o mais próximo possível do que é desejado pelos seus clientes. Mas as 

organizações dependem de indivíduos com interesses próprios e as decisões organizacionais 

podem ser facilmente defletidas e distorcidas por comportamento em benefício próprio dos 

agentes que devem executá-las. Falar sobre organizações é falar sobre indivíduos que 

interagem uns com os outros e com pessoas de fora das organizações (ELSTER, 1994, P.184-

186). 

Neste sentido, através das percepções da situação atual e da visão de futuro, as 

organizações se deparam com a necessidade de empreender mudanças nas formas de pensar e 

de agir de seus funcionários. Para provocar estas mudanças faz-se necessário entendê-las e 

planejá-las, pois será através de seu planejamento que será desenvolvido e gerenciado o 

processo de sua implementação. 

É neste aspecto que se busca numa abordagem sobre identidade e estrutura 

organizacional, com base em elementos da cultura organizacional, auxiliar os administradores 

na gestão da organização. Estudar a identidade e a dimensão estrutural, descrevê-las e analisá-
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las pode ser uma forma de contribuição para se obter melhores resultados e para facilitar os 

processos que orientam a mudança organizacional necessária para a sobrevivência e para o 

desenvolvimento da organização e dos indivíduos que a compõe. 

A pergunta central a ser respondida é se os dois modelos teóricos adotados são úteis e 

funcionais, ou seja, se permitem ao pesquisador praticar a análise da identidade e da estrutura 

organizacional, através do levantamento e cruzamento das percepções endógenas e exógenas 

da situação atual e da visão de futuro da organização em análise, e dos gaps entres estas 

percepções, sob a ótica dos seus stakeholders, com base em elementos da cultura 

organizacional. 

 

 

1.1 Caracterização do objeto de pesquisa 
 

Organização pode ser definida como um conjunto de relações entre pessoas que lhes 

permitem operar de forma coesa. Essas relações são os resultados das comunicações diretas e 

indiretas que ocorrem entre as pessoas no decorrer do tempo. 

Para uma organização sobreviver é preciso que ela seja capaz de manter uma 

existência independente, sem que isso signifique isolamento. Mesmo uma organização tendo 

algum tipo de vínculo com outras organizações, precisa preservar a sua autonomia e 

identidade. A identidade da organização é formada pelas relações entre as suas partes. As 

relações fundamentais da organização devem permanecer inalteradas mesmo que se alterem 

as pessoas. 

A opção para a realização desta pesquisa é utilizar como objeto de estudo a 

organização ADVB-PE, uma extensão da ADVB nacional.  
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A ADVB nacional foi fundada em São Paulo e reúne em torno de si um grupo de 

vencedores pelo Brasil. Há mais de 45 anos, a entidade divulga os novos paradigmas 

comerciais e do marketing brasileiro, sempre se adiantando às demandas do mercado. A 

associação está presente em vários estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Bahia, Goiás e Espírito Santo.  

A ADVB-PE, associação dos dirigentes de vendas e marketing do Brasil em 

Pernambuco, trata-se de uma organização sem fins lucrativos, que atua no segmento de 

serviços como associação empresarial, especificamente no segmento de Vendas e Marketing. 

Tem sido reconhecida pelo mercado brasileiro como de grande importância para os 

profissionais da área comercial, de marketing e de vendas que atuam neste segmento de 

mercado competitivo, atual e complexo. A relação existente entre a ADVB-PE e a Nacional é 

apenas de parceria e troca de informações visto que todas são autônomas. No caso da 

FENADVB, a ADVB-PE é filiada a ela na medida em que esta congrega e representa todas as 

ADVBs no Brasil. 

A ADVB-PE é definida como organização, estabeleceu e mantém até hoje sua rede de 

relacionamentos, é autônoma e independente, objetiva gerar resultado financeiro positivo para 

sobreviver e se desenvolver, busca atender aos seus clientes associados gerando uma 

prestação de serviço que pode, ou não, manter o cliente interessado em continuar consumindo 

os seus serviços. Ela possui concorrentes em seu tipo de atuação, portanto compete pelo seu 

market share com outras associações similares como GEVEN – Grupo de Executivos de 

Vendas, GERE – Grupo de Executivos do Recife, ALSHOP – Associação dos Lojistas de 

Shoppings Centers e CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas.  

A ADVB-PE é uma organização que obteve uma interessante posição no estado de 

Pernambuco unindo e melhorando a qualidade do profissional de Vendas e Marketing. Ela 
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realizou inúmeros trabalhos de capacitação, além de premiar dezenas de empresas e 

profissionais de destaque neste meio empresarial. 

Fundada em julho de 1997 por um grupo de empresários, executivos e consultores, 

dentre eles o Professor Limão, Jaime Vita, Antônio José Barbosa e Jorge Barros, a ADVB-PE 

começou efetivamente a atuar a partir do dia 19 de março de 1998, quando Leopoldo de 

Albuquerque tomou posse como presidente, tendo sido reeleito por duas vezes até 2004, 

quando o novo Presidente, Omar Aguiar, foi empossado na cerimônia de premiação do TOP 

Social Nordeste. 

Desde sua fundação, a entidade manteve uma movimentada agenda destacando-se 

momentos importantes como as Palestras com Notáveis do Dr.Ozires Silva e do Dr. Mário 

Amato em 1998; o primeiro Seminário de Responsabilidade Social com Viviane Senna em 

1999; o segundo Seminário de Responsabilidade Social com o presidente da Phillips, Sr. 

Marcos Magalhães em 2000 e a Palestra com Notáveis de Christina Carvalho Pinto em 2002, 

além dos eventos TOP de Marketing, RH e Social, todos com grande sucesso. 

Criada para unir o meio empresarial de Pernambuco e assim melhorar a qualidade do 

profissional de Vendas e Marketing, a ADVB-PE realizou inúmeros trabalhos de capacitação, 

além de premiar dezenas de empresas e profissionais de destaque no meio. Tem gerado 

grande impacto no que diz respeito às áreas de marketing e vendas, e no âmbito social vem 

incentivando e premiando as empresas que estão assumindo responsabilidades sociais e que 

extrapolam o âmbito estrito dos negócios. Além de promover o reconhecimento do trabalho 

de responsabilidade social que acontece no Nordeste, a ADVB-PE faz com que essas ações 

possam ser ampliadas graças ao estímulo que o prêmio representa ou que possa servir de 

exemplo a outras organizações que ainda não despertaram a consciência da responsabilidade 

social, mas que também têm grande potencial de despertá-la.  
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 A ADVB-PE atua desde 1997 com a missão de promover a integração dos segmentos 

de comunicação, marketing e vendas no Estado, através da promoção de encontros informais 

como o ENCONTRO ADVB, além de anualmente planejar e realizar as premiações do TOP 

DE MARKETING E TOP SOCIAL. 

A filosofia da associação é contribuir com o fortalecimento institucional do mercado, 

oferecendo seminários, cursos, palestras e encontros com lideranças empresarias, além de 

promover regularmente fóruns de debates e premiações. Exercendo este papel, a entidade tem 

contribuído para ajudar o empresário a visualizar melhores oportunidades no mercado. 

A nova gestão da ADVB-PE tem se preocupado em estabelcer uma relação de confiança, 

baseada não só na amizade que une os seus conselheiros e diretores ao empresariado, como 

também pelo profissionalismo e afinidade de propósitos. 

Dentro desse contexto, a ADVB-PE está empenhada em criar projetos a partir das 

necessidades das próprias empresas e apoiar ações empreendedoras e sociais em Pernambuco. 

A intenção é servir de fonte inspiradora e ajudar os empresários a visualizarem novas 

oportunidades mercadológicas, perseguindo o aprimoramento contínuo e o aumento de 

competitividade dos dirigentes empresarias da região. 

Na última gestão, foram realizados seis TOP de Marketing, três TOP de RH, dois TOP 

Sociais, além de seis Seminários de Responsabilidade Social e 60 Happy Hours Empresariais. 

A ADVB-PE promoveu também diversos eventos de integração social tais como Confraria 

Enogastronômica, Fóruns de Debates, Diálogos Sociais, Seminários (sobre Logística, PDV, 

Marketing Promocional), registrando-se ainda dezenas de cursos, palestras e debates 

empresariais ganhando seu espaço e importância no cenário atual do estado de Pernambuco. 

A ADVB-PE conta hoje com sessenta e dois clientes associados e sua força de 

trabalho é composta por dois colaboradores diretos remunerados (dois funcionários) e trinta e 

sete não remunerados (Diretores, Conselheiros e Presidente). Sua clientela é composta por 
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representantes de empresas de porte pequeno, médio e grande e por pessoas físicas. O 

segmento atingido é composto pelo universo dos empresários e executivos dos mais variados 

segmentos de atuação gerando um público de associados  com caráter de heterogeneidade.  

Como objetivos principais da ADVB-PE destacam-se: 

• Estudar, difundir e aplicar os princípios e métodos de informação, formação e 

desenvolvimento de profissionais de vendas e áreas afins; 

• Aprimorar o nível desses profissionais através de atividades que possibilitem a coleta 

sistemática de informações, a troca, a análise e a crítica de experiências, o estudo e a 

divulgação de técnicas da área; 

• Propugnar para que eles, no exercício de suas atividades tenham sempre presente a 

responsabilidade que lhes cabe no desenvolvimento sócio-econômico do Estado; 

• Colaborar com os poderes públicos em assuntos de interesse técnico, profissional e de 

divulgação; 

• Fomentar o interesse pelas modernas técnicas de vendas e marketing; 

• Promover o desenvolvimento pleno da potencialidade humana dos profissionais de 

vendas e marketing; 

• Participar, coordenar e promover congressos, conferências, fóruns, simpósios, 

seminários e pesquisas, dentro e fora do país, nas áreas de vendas, marketing e afins, 

desde que essencialmente benéficas para o seu público-alvo; 

• Realizar concursos e promoções para incentivar, dignificar e premiar desempenhos, 

tanto mercadológicos quanto os dos profissionais de vendas e marketing; publicar e 

divulgar livros, manuais, revistas e boletins que difundam técnicas de vendas e 

marketing; 
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• Promover estreitamento de relações e conhecimentos e facilitar a realização de 

negócios entre seus associados, diretores e conselheiros; manter o nível dos 

profissionais da área compatível com suas responsabilidades éticas e sociais.  

Como qualquer outra organização a ADVB-PE precisa sobreviver e desenvolver-se.  

 

Para isto deve direcionar-se para atender às necessidades e atingir a satisfação de sua 

clientela.   
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A seguir, a figura 1 retrata esquematicamente a estrutura dessa dissertação permitindo 

acompanhar gradativamente a evolução deste trabalho. 
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2 Objetivos 
 

Considerando que entre os objetivos das pesquisas acadêmicas se inserem as aplicações 

de testes de modelos teóricos e a contribuição da produção científica para a sociedade, o 

objetivo geral desta dissertação e seus objetivos específicos foram delineados no intuito de 

realizar estas duas contribuições. Como contribuição acadêmica foi realizado o teste de dois 

modelos teóricos aplicados na análise de uma organização. Estruturar e gerir 

convenientemente as organizações revela-se como vital para clientes, empregados, acionistas 

e quaisquer outros associados em um mundo de negócios que se modifica de forma dinâmica 

em seus valores e práticas, mas que na sua essência depende do intelecto, das competências e 

do comportamento do homem para atingir sua excelência. Tendo conhecimento da 

importância que a estrutura organizacional tem frente à estratégia de negócios da organização, 

pretende-se gerar como contribuição social da produção científica deste trabalho, subsídios 

que auxiliem a organização tomada como objeto deste estudo a promover revisão e evolução 

em seus planejamentos atuais e na sua visão de futuro, melhorando assim a sua capacidade de 

sobrevivência e de desenvolvimento. Para atingir o resultado proposto, esta pesquisa procurou 

se orientar pelos os objetivos gerais e específicos informados a seguir. 

 

 
 

2.1 Objetivos gerais 

Considerando o contexto de turbulências da economia global, onde este novo tempo 

está marcado pela competição acirrada e pela dificuldade de se perceber de forma ampla o 

presente e de projetar o futuro, são comuns os desafios para a sobrevivência e 

desenvolvimento das organizações. Para que estes desafios sejam enfrentados com 

competência e eficácia faz-se necessário dirigir a organização para satisfazer as expectativas 
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dos seus clientes e ter um entendimento mais amplo do contexto no qual se está inserido e das 

mudanças necessárias para a superação destes desafios. 

Este trabalho tem por objetivo testar a aplicação de dois modelos teóricos na análise de 

uma organização, o modelo de estrutura organizacional de Mintzberg (2003) e o modelo de 

análise multidimensional-reflexivo de Alves (2003), com base em elementos da cultura 

organizacional. O fato destes modelos possuírem bases epistemológicas semelhantes, a teoria 

weberiana da burocracia, despertou maior identificação do autor, que optou por adotá-los com 

a  finalidade de testar a sua funcionalidade e utilidade na análise da organização objeto deste 

estudo. Na aplicação destes dois modelos pretende-se analisar a interação entre as variáveis, 

percepção interna e a percepção externa da organização. A aplicação deste teste dar-se-á na 

organização ADVB-PE, através da análise da sua identidade e classificação da sua estrutura 

organizacional.  O resultado deste estudo poderá contribuir para ADVB-PE  perceber, de 

forma mais ampla, a sua identidade e a sua estrutura organizacional. Através dessa percepção 

mais ampla, pretende-se também, gerar subsídios que possam orientar outras organizações a 

definirem e implementar ajustes nos seus planejamentos e no direcionamento do seu futuro, a 

gerir os seus processos de mudanças e a superarem os desafios emergentes. Acredita-se, dessa 

forma, ser possível diminuir os riscos e aumentar as chances de sobrevivência e de 

desenvolvimento da ADVB-PE.  

 

 

 

2.2 Objetivos específicos 
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Os objetivos específicos desta dissertação, em decorrência dos objetivos gerais 

estabelecidos, foram os seguintes: 

• Identificar a percepção dos stakeholders internos da identidade real e ideal da ADVB-

PE; 

• Identificar a percepção dos stakeholders externos da identidade real e ideal da ADVB-

PE; 

• Analisar e definir o gap entre essas percepções; 

• Caracterizar a estrutura organizacional real e a ideal da ADVB-PE sob a ótica dos 

stakeholders internos; 

• Caracterizar a estrutura organizacional real e a ideal da ADVB-PE sob a ótica dos 

stakeholders externos; 

• Verificar se os modelos teóricos utilizados são satisfatoriamente aplicáveis para a 

análise da organização; 

• Contribuir, à luz da deste estudo, para que a ADVB-PE possa ter uma percepção mais 

ampla das suas identidade, estrutura organizacional e visão de futuro.  

 

Os objetivos apresentados pelo autor estão demonstrados na figura abaixo cuja situação, tanto 

a existente quanto a idealizada, compreende a identidade e a estrutura organizacional: 
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 Este capítulo apresentou, como mostra a figura 3, os objetivos gerais e específicos que 
orientam esta dissertação. 
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3  Justificativa 

Esta pesquisa é justificada por algumas razões que estimularam a sua idealização e 

desenvolvimento. Pode-se ressaltar a curiosidade do autor em se testar a aplicabilidade de 

dois modelos teóricos para análise organizacional. A própria experiência do autor que atua no 

mercado de consultoria organizacional e educação executiva há 20 anos, trabalhando 

diretamente com aplicação de diagnóstico organizacional, o estimulou a testar estes dois 

modelos teóricos. Outra razão que despertou a opção em adotar como um dos modelos 

teóricos testados, o modelo de Alves (2003), deve-se ao comentário do próprio Alves de que o 

os tipos e subtipos de estruturas originadas do seu modelo multidimensional-reflexivo 

carecem de pesquisas em campo para que sejam aperfeiçoados conceitualmente e verificados 

na prática a sua utilidade analítica. A opção em adotar o modelo de Mintzberg (2003), deve-se 

ao fato de se tratar de um clássico que serve como modelo de referência integrado ou uma 

teoria para orientar a tentativa de entender e desenhar as organizações complexas do mundo 

real.  

Considerando que os dois modelos teóricos possuem bases epistemológicas 

semelhantes, a teoria weberiana da burocracia, que o modelo de Mintzberg é um clássico com 

aplicações verificadas nas análises organizacionais e que o modelo de Alves carece de 

verificação na prática, o autor optou por utilizar estes dois modelos testando a sua 

funcionalidade e  utilidade na análise da organização ADVB-PE. 

Para a aplicação deste teste, buscou-se identificar e analisar a inter-relação entre as 

variáveis, percepção interna e percepção externa da ADVB-PE. Buscou-se pesquisar a 

percepção, presente e futura, sobre a sua identidade e estrutura organizacional.  Esse estudo 

pode contribuir para o fortalecimento da organização no ambiente competitivo do contexto 

organizacional e com um futuro de incertezas marcado pela dificuldade de se perceber o 
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presente e de se idealizar o futuro. Os desafios para a sobrevivência e desenvolvimento das 

organizações são cada vez mais intensos e remetem à necessidade de se buscar uma percepção 

mais ampla do contexto organizacional e mercadológico. 

Com o intuito de aumentar as suas chances de sobrevivência e desenvolvimento, a 

organização deve verificar se a percepção que seus stakeholders internos têm do seu presente 

está em coerência com a percepção que os seus stakeholders externos têm em relação ao seu 

presente e se a idealização que seus stakeholders internos elaboram do seu futuro está em 

coerência com a idealização e expectativas que os seus stakeholders externos elaboram em 

relação ao seu futuro. Quanto menor for o gap entre estas percepções menor será o risco de 

sobrevivência e desenvolvimento da organização. 

Para a realização do estudo proposto a opção foi utilizar, de forma adaptada, o modelo 

de análise multidimensional-reflexivo de Alves (2003) convergente, no que tange à dimensão 

burocrática, com elementos do modelo estrutural de Mintzberg (2003). Por opção 

metodológica foram utilizados elementos do modelo sugerido por Moingeon e Ramanantsoa 

(1997) na realização das entrevistas aplicadas nas sessões de grupo focal para identificar a 

identidade percebida no presente e a identidade projetada na visão de futuro da organização 

com base no levantamento de elementos da estrutura e da cultura organizacional. Também foi 

utilizado o conceito de stakeholder considerado no estudo apresentado por Arruda e Cardoso 

(2003).  

Alves (2003) propõe o modelo multidimensional-reflexivo para analisar organizações 

empresariais. Este modelo é utilizado por contemplar fatores externos e internos e a dinâmica 

coexistência do conjunto de fenômenos opostos e complementares considerando o processo 

permanente de organização, interações e reordenamento, vivido pelas empresas 

contemporâneas, onde os agentes organizacionais podem criar novos desenhos estruturais e 

novas configurações administrativas que propiciem a competitividade da empresa e uma 
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ambiência sócio-técnica mais condizente com as necessidades humanas. Este modelo é uma 

releitura atualizada das estruturas puras de domínio proposta por Weber e propõe uma forma 

inovadora de hibridismo onde elementos antagônicos, de configurações diferentes, são 

acolhidos e coexistem em uma nova forma de estrutura organizacional não excludente e 

propícia para transmutações organizacionais. 

Em seu modelo estrutural, Mintzberg (2003) defende cinco configurações. Este 

modelo é utilizado por contemplar a dimensão burocrática e, desta forma, ser convergente em 

sua base epistemológica com o modelo multidimensional-reflexivo de Alves (2003). Em cada 

uma das cinco configurações desse  modelo, um mecanismo de coordenação diferente é 

dominante, uma parte diferente da organização exerce o papel mais importante e um tipo 

diferente de descentralização é usado. As cinco configurações definidas por Mintzberg são: 

estrutura simples, burocracia mecanizada, burocracia profissional, forma divisionalizada e 

adhocracia.  

O modelo sugerido por Moingeon e Ramanantsoa (1997) serviu de base para orientar a 

elaboração do instrumento de coleta de dados e a própria coleta de dados, pois ajuda aos 

investigadores entenderem melhor a percepção da identidade da organização, analisando os 

conceitos e métodos desenvolvidos durante mais de 20 anos por investigadores da identidade 

organizacional. Este modelo é utilizado por permitir o estudo de elementos subjetivos 

essenciais para a análise da identidade organizacional. Os autores desse modelo basearam seu 

método na teoria sociológica de habitus e de campo de Bourdieu (1998). 

As modificações que vêm ocorrendo no cenário mundial estão relacionadas com a 

intensificação das necessidades das organizações brasileiras analisarem seus processos de 

gestão e as técnicas utilizadas para alcançar qualidade e excelência no desempenho de suas 

atividades (SILVA, 2002). Considerando a relevância da cultura organizacional, Daft (2002) 

afirma que o sucesso ou o fracasso das organizações muitas vezes é atribuído à cultura. Essa 
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afirmação nos remete à curiosidade de estudar aspectos relacionados à estrutura e à cultura 

organizacional. 

Como para Srour (1998) a cultura é aprendida, transmitida e partilhada e resulta de 

uma aprendizagem socialmente condicionada internamente na organização. Ocorre a 

endoculturação, visto que os agentes sociais adquirem códigos coletivos ou os internalizam, 

tornam-se produtos do meio sociocultural, submetem-se a um processo de integração ou de 

adaptação social – tudo aquilo que lhes foi inculcado é reconhecido como natural e normal. É 

dessa forma que a figura dos stakeholders externos é colocada dentro do processo da 

endoculturação, pois os componentes integrantes (stakeholders internos) da ADVB-PE são 

advindos do quadro dos associados. Ou seja, o pré-requisito inicial para a inserção de algum 

componente externo para o organograma da ADVB-PE, é no mínimo ser um associado da 

ADVB-PE, pois o mesmo já tem internalizado um conjunto de pressupostos básicos 

adquiridos a partir de sua ingressão para o quadro de associados. 

Segundo pesquisa do SEBRAE é muito elevado o quantitativo de organizações que se 

extinguem antes mesmo de completarem cinco anos de existência. Esta afirmação remete a 

curiosidade de se descobrir qual é o problema. Para Etzioni (1967) o problema principal das 

organizações formais modernas é compreender de que modo é possível constituir 

agrupamentos humanos tão racionais quanto possíveis e, ao mesmo tempo, minimizar os 

efeitos indesejáveis e maximizar o grau de satisfação decorrente das relações existentes. Neste 

sentido as abordagens estruturais e culturais tornam-se elementos essenciais na percepção 

mais ampla e na contextualização da organização. 

O levantamento do SEBRAE  revela dados preocupantes da realidade brasileira. Um 

conjunto de motivos faz com que 35% dos empreendimentos brasileiros fechem as portas já 

nos primeiros 12 meses de atividade. Esse percentual sobe para 46% no segundo ano e chega 
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a 50% antes de completar o terceiro. Brasileiros são os mais empreendedores do mundo. 16% 

dos brasileiros empreendem organizações, porém, 50% fecham no 3º ano. 

A organização estabelece sua identidade em coerência com a compreensão e 

percepção dos seus gestores. Esta percepção deve atender a uma expectativa e a uma 

necessidade do ambiente externo, quanto menor for a diferença entre a percepção interna e a 

expectativa externa, menor serão os riscos de sobrevivência e desenvolvimento da ADVB-PE. 

Neste sentido, pode ser de grande contribuição para a ADVB-PE verificar se a imagem, a 

identidade e a estrutura organizacional percebida, desejada e orientada internamente está em 

coerência com o que é percebido e desejado pelo ambiente externo.  

Para este estudo considera-se que a identidade organizacional revela como a 

organização se expressa e se diferencia em relação ao seu mercado de atuação, sob a ótica dos 

seus stakeholders. Esse tipo de identidade pode ainda ser visto sob duas perspectivas ou 

escolas: a visual e a estratégica. A primeira enfatiza manifestações visíveis e tangíveis sobre o 

que a organização é, buscando correlações entre estas manifestações e o comportamento dos 

líderes e a estrutura da empresa. Já a segunda está voltada para a definição de organização, ou 

seja, sua missão, visão de futuro e filosofia, ligando a estratégia corporativa à imagem e 

reputação da organização. Em contrapartida, os interessados na identificação com a 

organização, parecem formar uma corrente de caráter mais subjetivista preocupada com a 

inter-relação de aspectos pessoais e sociais da construção da identidade (HATCH E SCHULTZ 

APUD BAUER, 2003).  

Em geral a cultura organizacional pode orientar a estratégia e nortear o projeto 

estrutural de que a organização necessita para buscar a eficácia no seu ambiente competitivo. 

Perceber a organização sob a ótica da cultura e da estrutura organizacional pode favorecer o 
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alcance dessa eficácia, uma vez que as ações seriam precisamente direcionadas e 

fundamentadas (DAFT, 2002). 

Como vemos, o resultado deste estudo pode contribuir para que a organização se 

conheça de forma mais ampla e utilize este conhecimento para buscar seu fortalecimento, sua 

sobrevivência e seu desenvolvimento.  

 Se o modelo de análise utilizado para identificar o gap das percepções interna e 

externa da identidade e da estrutura da organização mostrar-se factível e eficaz, ele poderá ser 

adaptado e utilizado para estudar outras organizações e, deste modo, contribuir para a análise 

e para a geração de subsídios que possam orientar o direcionamento e a idealização do futuro 

da organização no intuito de favorecer a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento. 

A justificativa enfatiza os motivos que arrazoam a pesquisa. O porquê da escolha do 

tema e sua relevância no âmbito teórico, prático e social.  
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4  Fundamentação teórica 

Considerando que esta pesquisa se propõe a identificar e analisar o gap entre a 

percepção endógena e exógena, existente e idealizada, da identidade e da estrutura 

organizacional com base em elementos da cultura organizacional, a seguir busca-se 

fundamentar os conceitos utilizados de organização, stakeholders, estrutura organizacional, 

identidade organizacional, bem como um breve entendimento da abordagem sobre cultura 

organizacional. 

 

 

4.1  Organização 

Para conceituar organização, foi utilizada a definição de Daft (2002, p.11) ao qual 

aponta as organizações sob quatros aspectos principais: 

 
1. Organizações são entidades sociais que; 
2. São dirigidas por metas; 
3. Desenhadas como sistemas de atividades deliberadamente estruturados e 

coordenados e; 
4. Ligadas ao ambiente externo. 
 

 
A organização por si só não tem propósitos, pois é através da interação entre as 

pessoas que se definem os propósitos da organização que são compostas por pessoas e os seus 

relacionamentos. Uma organização existe quando as pessoas interagem para realizar funções 

essenciais que auxiliam a alcançar metas. Recentes tendências nas ciências administrativas 

propõem novas abordagens de administração dos recursos humanos no intuito de propiciar 

aos funcionários maiores oportunidades de aprender e contribuir à medida que trabalham 

juntos, visando a metas comuns. Os administradores estruturam e coordenam os recursos 

organizacionais para alcançar o propósito da organização. A existência de uma organização 



 37
 
 
implica na existência da interação com clientes, fornecedores, concorrentes e outros 

elementos do ambiente externo, além de outros fatores.  

 

 

4.2  Stakeholders 

 De acordo com a teoria dos stakeholders, a empresa não pode ser compreendida 

apenas como uma instituição sócio-econômica que prospera em função de seus proprietários 

ou acionistas que arriscam seus capitais visando à obtenção de lucros legítimos. Muitos outros 

elementos estão em jogo, tangíveis ou econômicos. Existe uma base ampliada, dinâmica, 

formada por um conjunto de pessoas ou instituições que também têm interesse em que a 

organização seja bem sucedida. 

Literalmente, o termo stakeholder poderia ser traduzido como sendo o depositário 
de uma aposta, alguém que tem interesse em que o jogo vá para frente, em qualquer 
hipótese, algo que sempre resulte em ganho. Com o conceito da base ampliada 
outros membros têm também interesse em que sempre cresçam os negócios da 
empresa, e se dedicam a ela como seus promotores, enxergando o seu papel social 
(ARRUDA E CARDOSO, 2003).  

 

Stakeholders são definidos como todo grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser 

afetado pela empresa ao realizar seus objetivos. Conforme a interpretação da teoria, diferem 

os grupos de stakeholders apontados (FREEMAN, APUD ARRUDA E CARDOSO, 2003). Os mais 

comuns são, em nível de pessoas envolvidas, os internos: acionistas, empregados e, externos: 

clientes, fornecedores, distribuidores e parceiros da organização. Este é o conceito adotado 

para stakeholder, nesta pesquisa. Esses stakeholders fazem parte da cultura da organização, 

que por conseguinte compõe a identidade organizacional.  
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4.3  Tipologia organizacional 

O conceito de estrutura organizacional surge das características da organização. Para 

descrever todas as organizações é necessário p elementos, cada um deles podendo assumir n 

formas, para se encontrar pn combinações possíveis.  

Sobre estrutura organizacional foram utilizados dois conceitos para essa dissertação: o 

conceito de Mintzberg (2003), ao qual defende que as organizações eficazes atingem uma 

consistência interna entre seus parâmetros de design, bem como de compatibilidade com seus 

fatores situacionais, na verdade, configuração; e o conceito de Alves (2003) que contempla as 

transações empresa-ambiente e ressalta a coexistência, no interior da organização empresarial, 

de um conjunto de fenômenos simultaneamente opostos e complementares, em meio a um 

processo contínuo de organização, interações e reordenamento. 

 

 

4.3.1  Tipologia segundo Mintzberg 

Destaca-se no estudo das estruturas organizacionais, o trabalho de Mintzberg (2003, p. 

12), que define a estrutura da organização como sendo a soma total das maneiras pelas quais o 

trabalho é dividido em tarefas distintas, e depois, como a coordenação é realizada entre essas 

tarefas.  

Ressalta ainda que os elementos da estrutura devem ser selecionados para a obtenção 

de uma consistência ou harmonia interna, bem como uma consistência básica com a situação 

da organização.  

Na maior parte das vezes, uma organização pode ser descrita em termos de algum tipo 

de configuração estável de suas características: para um período distinguível de tempo, ela 

adota uma determinada forma de estrutura adequada a um determinado tipo de contexto, o que 
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faz com que ela se engaje em determinados comportamentos que dão origem a um 

determinado conjunto de estratégias. Esses períodos de estabilidade são ocasionalmente 

interrompidos por algum processo de transformação; um salto quântico para outra 

configuração. Esses estados sucessivos de configuração e períodos de transformação podem 

se ordenar ao longo do tempo em seqüências padronizadas, por exemplo, descrevendo ciclos 

de vida de organizações. (MINTZBERG ET.AL, 2000, P. 224). 

A escolha da tipologia de Mintzberg (2003) deveu-se à abrangência de critérios 

classificatórios quando comparada a outras categorizações, uma vez que busca identificar um 

conjunto amplo de variáveis interdependentes que podem influenciar a estrutura 

organizacional de uma organização, muitas delas, consideradas isoladamente nas demais 

tipologias. 

Mintzberg (2003) sugere cinco configurações principais onde cada uma delas possui 

um mecanismo de coordenação diferente é dominante, uma parte diferente da organização 

exerce o papel mais importante e um tipo diferente de descentralização é usado. As cinco 

configurações definidas por Mintzberg são: Estrutura simples, Burocracia mecanizada, 

Burocracia profissional, Forma divisionalizada e Adhocracia, conforme apresentado no 

quadro 1. Seu maior detalhamento pode ser visto no anexo D. 
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 Estrutura 
Simples 

Burocracia 
Mecanizada 

Burocracia 
Profissional

Forma 
Divisionali-

zada 

Adhocracia 

Mecanismo-
chave de 
coordena-
ção 

Supervisão 
direta 

Padronização 
dos processos 
de trabalho 

Padronização 
das 
habilidades 

Padronização 
dos outputs 

Ajustamento 
mútuo 

Parte-chave 
da 
organização 

Cúpula 
estratégica 

Tecnoestrutura Núcleo 
operacional 

Linha 
intermediária 

Assessoria de 
apoio  

Principais 
Parâmetros 
de design 

Centralização, 
estrutura 
orgânica 

Formalização 
do comporta-
mento, 
especialização 
das tarefas ho-
rizontal e ver-
tical, geral-
mente agrupa-
mento funcio-
nal, unidade 
operacional de 
grande 
dimensão, 
centralização 
vertical e 
descentralizaçã
o horizontal 
limitadas, 
planejamento 
das ações 

Treinamento, 
especializaçã
o horizontal 
das tarefas, 
descentraliza
ção vertical e 
horizontal 

Agrupamento 
baseado no 
mercado, 
sistema de 
controle de 
desempenho, 
descentraliza-
ção vertical 
limitada 

Instrumentos de 
interligação, 
estrutura 
orgânica, 
descentralização 
seletiva, 
especialização 
horizontal do 
trabalho, 
treinamento, 
agrupamentos 
funcional e 
baseado no 
mercado que 
concorrem entre 
si 

Fatores 
Situacionais 

Organização 
Jovem e pe-
quena, sistema 
técnico sem 
sofisticação, 
ambiente sim-
ples e dinâ-
mico, possibi-
lidade de 
hostilidade 
extrema ou 
forte 
necessidade 
de poder do 
executivo 
principal, não 
segue a moda 

Organização 
antiga, sistema 
técnico 
regulado e não 
automatizado, 
ambiente 
simples e 
estável, 
controle 
externo, não 
segue a moda 

Ambiente 
complexo e 
estável, 
sistema 
técnico não 
regulado e 
não 
sofisticado 
acompanha a 
moda 

Mercados 
diversificados 
(particular-
mente 
produtos ou 
serviços), 
empresa 
antiga e de 
grande porte, 
necessidade 
de poder dos 
gerentes 
intermediários
, segue a 
moda 

Ambiente 
complexo e 
dinâmico (às 
vezes diferente), 
jovem 
(especialmente a 
adhocracia 
operacional), 
sistema técnico 
sofisticado e 
freqüentemente 
automatizado (na 
adhocracia 
administrativa), 
segue a moda 

Quadro 1 - Estrutura resumida segundo Mintzberg 
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4.3.2  Tipologia segundo Alves 

Para propiciar um quadro de referências em relação ao qual uma empresa encontrada 

na realidade prática possa ser melhor analisada, o modelo multidimensional-reflexivo de 

Alves propõe três tipos estruturais híbridos: a estrutura equiparativo-adaptadora, a estrutura 

ordenativo-conservadora e a estrutura liberativo-transformadora.  

O quadro 2 abaixo, resume a composição dos principais tipos de organização citados, 

os quais se encontram detalhadamente comentados nos anexos A, B, C. 

 

Empresa equiparativo-

adaptadora 

Empresa ordenativo-

conservadora 

Empresa liberativo-

transformadora. 

Burocracia flexível Burocracia Rígida Burocracia Incipiente 

Patriarcado renovador Patriarcado conservador Patriarcado reformista 

Liderança com traços 

carismáticos mitigados 

Liderança descarismatizada 

(carisma objetivado) 

Liderança com traços 

carismáticos 

Quadro 2 – Tipos organizacionais derivados do modelo de Alves 

 

Segundo Alves (2003, p.148), a opção estrutural mais adequada para uma empresa 

depende de um conjunto de fatores condicionantes internos, ou externos, limitativos ou 

facilitadores, presentes em uma determinada situação. A figura 5 esquematiza os indicadores 

utilizados no modelo de organização multidimensional-reflexivo. (Apêndice A) 
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Características Estruturais e 

Dispositivos de Coordenação 
Características do Agente e 
Relacionamentos Internos 

 

 
Organização 
Empresarial 

 

 

 
 

Sistema  
Técnico-operacional 

Ambiente 
Externo 

 
Figura 5 – Indicadores para fins de análise organizacional (Fonte: Alves, 2003, p.149) 

 

 

4.4  Identidade organizacional 

Por identidade organizacional o autor entende que ela deva ser retratada como a 

organização é compreendida e como ela se distingue das outras organizações. A identidade 

organizacional encontra relação com a identificação dos membros à medida que fornece 

fundações cognitivas e emocionais sobre as quais seus membros constroem adesões e podem 

experimentar sentimentos de comprometimento e pertencimento. 

Identidade integra e ultrapassa a noção de cultura; ela se mostra como produto da 

história da organização contribuindo para moldar percepções e ações dos stakeholders da 

organização; limita ou abre reinos de possibilidades agindo como uma força de inércia ou 

como uma força de progresso (MOINGEON E RAMANANTSOA, 1997).  
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Com isso os indivíduos tendem a escolher atividades e instituições que sejam 

congruentes com suas identificações mais evidentes. A identificação afeta os resultados dos 

grupos como: a coesão e a interação intragrupais, e reforça a fixação ao grupo e aos seus 

valores aumentando a competição com grupos externos. A corrente objetivista da identidade 

organizacional está preocupada com a identidade da organização, acreditando ser possível 

construir uma base substancial de elementos que possibilite aos membros a sua identificação. 

Neste sentido, o conceito de identidade organizacional revela como a organização se expressa 

e se diferencia das outras organizações e como ela é compreendida por seus stakeholders 

(BAUER, 2003).  

Esse tipo de identidade pode ainda ser visto sob duas perspectivas ou escolas: a visual 

e a estratégica. A primeira enfatiza manifestações visíveis e tangíveis sobre o que a 

companhia é, buscando correlações entre estas manifestações e o comportamento dos líderes e 

a estrutura da empresa. Já a segunda está voltada para a definição de organização, ou seja, sua 

missão, visão de futuro e política, ligando a estratégia corporativa à imagem e reputação da 

organização. 

Os interessados na identificação com a organização parecem formar uma corrente de 

caráter mais subjetivista, preocupada com a inter-relação de aspectos pessoais e sociais da 

construção da identidade. A identificação é o processo pelo qual o indivíduo adota os 

objetivos da organização como se fossem seus próprios objetivos, usando-os como índices de 

valor que vão determinar suas decisões organizativas (BAUER, 2003).  
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Ainda, sobre identidade organizacional Melo e Oliveira (2002) ressaltam que: 

 
A identidade vem tomando espaço nos estudos organizacionais diante da 
compreensão deste conceito socialmente complexo e da importância da identificação 
do self das empresas como recurso propulsor de vantagem competitiva.  O conceito 
de identidade das organizações está associado às pressões do ambiente e a ações 
cotidianas nas práticas do mundo do trabalho.  A decisão sobre que norte direcionará 
as ações estratégicas das empresas, mesmo considerando a força do determinismo 
ambiental, se encontra nos atores interessados que detêm o poder nas organizações.  
Assim, a construção e a solidificação da identidade das empresas possuem íntima 
ligação com as percepções e anseios de seus stakeholders. 

 

Identidade pode ser entendida como um avanço conceitual em cima da cultura 

incorporada porque permite que investigadores possam explicar em maior profundidade a 

dinâmica das organizações. Rito, mitos e tabus são alguns dos produtos simbólicos mais 

interessantes que são estudados, estes produtos simbólicos constituem a cultura da 

organização, em outras palavras “a parte visível da identidade” (MOINGEON E RAMANANTSOA, 

1997).  

 

 

4.5  Abordagem sobre cultura organizacional 

Considerado pelo autor como mais polêmico dentre os conceitos fundamentais deste 

trabalho, a abordagem sobre cultura organizacional exigiu mais pesquisa e, 

conseqüentemente, mais fundamentação e dissertação do que os outros conceitos utilizados. 

Diante das sensíveis divergências entre os pensamentos sobre cultura organizacional, seus 

críticos e seus defensores, procura-se a seguir, discutir com um pouco mais de detalhes nesta 

pesquisa a abordagem sobre cultura organizacional utilizada para a realização deste estudo. 

A introdução do conceito de cultura nas ciências administrativas permeia a década de 

50.  Uma das razões desta introdução deu-se pela expansão geográfica das multinacionais e o 

desejo destas organizações em fazer com que sua cultura, seus métodos e processos também 
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se fizessem presentes e ativos nas unidades abertas nos novos mercados oriundas desta 

expansão.  Este desejo encontrou alguns obstáculos para ser praticado, principalmente no 

conflito entre a cultura levada pelas multinacionais e a cultura local e nacional, onde as 

unidades geradas pelo processo de expansão estavam inseridas. Neste sentido, o conceito de 

cultura abandona o contexto sociocultural como a origem dos fenômenos em estudo e volta-se 

para o interior das organizações e das corporações (FLEURY, 2002). 

A utilização do conceito de cultura pelas ciências administrativas e pelos 

administradores é permeada por polêmicas. Uma destas polêmicas é a discussão sobre a 

possibilidade de mudar uma cultura e o reflexo desta mudança sobre o desempenho 

organizacional.  Os defensores da corrente gerencialista advogam que isto não só é possível 

como também pode ser feito de forma planejada (WOOD JR., 2002).  

Esta é a corrente adotada no desenvolvimento desta pesquisa. 

No que diz respeito a este conceito, Alves (1997) entende cultura organizacional como 

um conjunto de crenças, valores, pressupostos, símbolos, artefatos, conhecimentos e normas, 

freqüentemente personificado em heróis na empresa pelos sistemas de comunicação e pela 

utilização de mitos, estórias, rituais, além de processos de endoculturação. Tais elementos 

culturais refletem as escolhas ou preferências da liderança empresarial e são compartilhados 

pelos demais membros da empresa, tendo o propósito de orientar o comportamento desejado, 

tanto em termos de integração interna, como de adaptação ao ambiente externo. 

Com base neste pressuposto, o entendimento da cultura serve não só para a 

administração da empresa, como também para a interação da organização com o ambiente 

externo, visto que toda e qualquer organização interage com este ambiente no qual ela está 

inserida e o entendimento e assimilação das suas crenças e valores são fundamentais para o 

sucesso das estratégias organizacionais.  
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A definição do conceito de cultura organizacional utilizado nesta pesquisa tem início 

na reflexão de que a organização é uma realidade social constituída de diferentes pessoas que 

interagem entre si, buscando objetivos individuais e coletivos de empreendimento como 

produto do resultado final do trabalho.  

Entretanto as diferenças que existem entre essas pessoas determinam o tipo de 

comportamento das mesmas, que acabam por refletir diretamente no seu desempenho ao 

realizar determinada atividade e conseqüentemente na qualidade e na produtividade da 

empresa. Como as organizações são entidades abstratas, seus resultados, nesse contexto, vão 

depender dos indivíduos que as compõem. 

Alguns elementos culturais muitas vezes refletem em algumas atitudes da liderança 

empresarial além de serem compartilhados pelos demais membros da empresa, com o intuito 

de orientar o comportamento desejado tanto em termos de integração interna como de 

adaptação ao ambiente externo. Com isso, o comportamento organizacional pode ser 

conseqüência da cultura nas organizações. 

Observa-se que o comportamento organizacional é um campo de estudo que é 

orientado para o desenvolvimento da melhor compreensão do comportamento humano e que 

utiliza este saber para tornar as pessoas mais produtivas e satisfeitas nas organizações 

(CHANLAT, 1996, P. 22).  O comportamento organizacional é conseqüência, entre outros, da 

cultura nas organizações, vinculado assim, ao produto e ao resultado final da empresa. 

As pessoas ao incorporarem a cultura da organização da qual fazem parte, no seu 

processo de desenvolvimento contínuo, vão pensar sobre as formas de abordar determinada 

situação, concordar quanto à melhor alternativa, agir no sentido de transformar a alternativa 

em realidade e avaliar os resultados. Assim, através do engajamento pessoal poderão desafiar 
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processos, compartilhar decisões, conseguir adesões e transformar as visões em prática bem 

sucedida.  

Por isso, em virtude da necessidade de buscar um equilíbrio de forma a compartilhar 

os mesmos ideais, confirmando assim a identidade da empresa, se faz necessário considerar o 

estudo da cultura organizacional e das variáveis que a compõem e que podem influenciar na 

produtividade da empresa, uma vez que quando são entendidos e compartilhados o conjunto 

de cultura, missão, identidade, regras, valores, normas e procedimentos através da 

compreensão de toda a equipe, considera-se estabelecida a ligação firme e concreta da 

empresa solidificada pela cultura organizacional.  

A cultura organizacional, no entendimento utilizado para este estudo, é definida pelo 

conjunto próprio e específico de valores, crenças, comportamentos, hábitos, estilos, ideais, e 

memória coletiva que permeiam uma determinada organização, identificando-a e tornando-a 

única. Ela determina o estilo de gestão, as políticas internas e externas, as formas de 

comunicação e a qualidade, e muitas vezes pode determinar o sucesso ou o fracasso da 

organização. 

A cultura envolve um conjunto de propriedades do ambiente de trabalho, 

compreendidas pelos empregados, constituindo-se numa das forças importantes que 

influenciam o comportamento. Compreende além das normas formais, também o conjunto de 

regras não escritas, que condicionam as atitudes tomadas pelas pessoas dentro da organização. 

Por este motivo, o processo de mudança é muito difícil, exigindo cuidado e tempo. Para se 

obter uma mudança duradoura, não se tenta mudar pessoas, mas as restrições organizacionais 

que operam sobre elas.  
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A cultura da organização envolve um conjunto de pressupostos psicossociais como 

normas, valores, recompensas e poder, sendo atributo intrínseco à organização. Sua 

importância deve-se à responsabilidade de desenvolvimento de um sentido de unidade e 

participação coletiva. 

Para Schein (2001): 

A cultura organizacional é o modelo dos pressupostos básicos, que determinado 
grupo inventou, descobriu ou desenvolveu no processo de aprendizagem para lidar 
com os problemas de adaptação externa e interna. Tendo funcionado bem o 
suficiente para serem considerados válidos, esses pressupostos são ensinados aos 
demais membros como sendo a forma correta de se perceber, de se pensar e sentir 
em relação a esses problemas. 

 

Graças às novas tecnologias, vivemos na sociedade pós-industrial, uma sociedade em 

que conhecer conta até mais do que fazer. Para a obtenção dos resultados desejados pela 

organização faz-se necessário o prévio conhecimento das metas e objetivos fundamentados, 

no sentido de que a busca da unificação das formas de pensar e agir, sobretudo através da 

cultura organizacional, pode conferir as bases para a construção da qualidade, aumento da 

produtividade e garantia dos resultados positivos necessários.  

O sentido de sociedade pós-industrial adotado refere-se ao deslocamento de um 

sistema baseado na manufatura de bens materiais para outro relacionado mais centralmente 

com a informação. Neste início de século XXI muita gente argumenta que estamos no limiar 

de uma nova era e uma estonteante variedade de termos tem sido sugerida para esta transição, 

embora nenhum novo termo tenha tido a capacidade de demonstrar a emergência de um novo 

tipo de sistema social. Em vez de estarmos entrando num período de pós-modernidade, 

estamos alcançando um período em que as conseqüências da modernidade estão se tornando 

mais radicalizadas e universalizadas do que antes (GIDDENS, 1991, P. 11-13). 

A cultura organizacional é herdada, em uma primeira instância, da sociedade em que 

se insere a organização e é trazida para o seu interior por seus membros. À medida que a 



 50
 

 
 
organização amadurece a cultura vai sendo moldada passando, depois de algum tempo, a 

representar um sistema de valores e crenças compartilhadas que modelam tanto os estilos de 

gestão quanto o comportamento dos subalternos. É aprendida em torno de pontos relevantes 

para a adaptação externa e integração interna corporificada como um conjunto de crenças 

básicas estruturadas e inter-relacionadas que têm a ver com assuntos fundamentais como a 

natureza humana, o relacionamento entre os seres humanos, os conceitos de tempo, espaço, a 

essência da realidade e da verdade. 

Devido às enormes exigências do meio empresarial, as organizações tiveram de se 

diferenciar para responderem ao acelerado processo de mudanças. Através de mecanismos de 

diferenciação e de grande flexibilidade é possível que as organizações se coloquem 

estrategicamente no competitivo ambiente empresarial. 

As organizações precisam manter a política global da empresa ativa, evitar a 

desagregação total e buscar uma imagem única tão necessária nesse mercado competitivo. É 

através da cultura organizacional que se pode alcançar a integração dos membros da 

organização. 

Entretanto, as pessoas são diferentes entre si. A construção de suas histórias, crenças e 

valores foram fundamentados e enraizados desde os primeiros anos de vida e por isso 

apresentam as mais variadas divergências de comportamento. A diferença que existe entre 

essas pessoas determina o tipo de comportamento das mesmas que acabam por refletir 

diretamente no seu desempenho ao realizar determinada atividade, e conseqüentemente na 

produtividade da empresa.  

Por isso, através da integração, pode ser possível que as organizações sejam 

suficientemente flexíveis nas suas respostas à envolvente sem se desagregarem e sem 
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perderem a sua identidade própria. Neste sentido, a gestão da cultura organizacional pode 

contribuir para as mudanças e adaptações necessárias à organização. 

A cultura organizacional compõe um mundo simbólico, mas com a necessidade de vir 

ao concreto. Seu processo de transformação é lento, podendo ser formulado e reformulado 

através da história da organização pelas dinâmicas dos processos de poder e liderança, pelas 

influências externas e por atitudes individuais e também coletivas. Compreender e atuar sobre 

a cultura deve ser parte integrante do próprio processo de gestão da organização. 

A cultura da empresa constitui um patrimônio a ser respeitado e honrado, mas a sua 

auto-suficiência pode afetar diretamente a continuidade de desenvolvimento da organização 

(ALVES 1997). 

Com o advento da sociedade pós-industrial, o sucesso de uma organização passa a ter 

ligação direta com a percepção e a compreensão do comportamento humano que é 

influenciado diariamente pela cultura organizacional. Por isso pode ser útil analisar a relação 

da gestão da cultura organizacional com a atual função do departamento de recursos humanos 

na organização. 

A relação entre mudanças, recursos humanos e cultura organizacional se torna 

evidente e remete a análise desta relação e de sua interação com os objetivos e com o 

planejamento estratégico da organização. A unidade elementar da vida social é a ação humana 

individual. Explicar organizações sociais e mudança social é mostrar como elas surgem como 

resultado da ação e interação de indivíduos (ELSTER, 1994, P. 29) 

O que faz o diferencial de uma empresa hoje em dia, são as pessoas, tendo em vista 

que é através de pessoas qualificadas que uma empresa se mantém firme para atuar num 

mercado demasiadamente competitivo, composto por clientes cada vez mais exigentes e 

conscientes de seus direitos. Gerenciar as pessoas em busca dos resultados necessários à 
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organização e aos indivíduos torna-se um grande desafio que pode encontrar apoio na gestão 

da cultura organizacional. 

A administração de recursos humanos deve assumir múltiplos papéis desempenhando 

funções simultâneas operacionais e estratégicas, gerenciando pessoas e processos. Tal 

demanda tem gerado a necessidade de que os profissionais de recursos humanos repensem sua 

atuação iniciando um processo de transformação de suas funções na organização buscando 

adquirir uma visão estratégica de geração de resultados e lucros, de participação constante e 

inovação no contexto empresarial competitivo (ULRICH, 1998). A função de recursos 

humanos deixa de ser própria e exclusiva de áreas específicas dentro das organizações e está 

migrando para áreas operacionais (WOOD JR., 2002).  

Com a evolução das teorias e das formas de administrar, o ser humano foi tendo uma 

importância maior com o "Movimento das Relações Humanas”, cujos estudiosos e autores 

começaram a ter mais atenção nos papéis, influências e impactos das pessoas e dos grupos nas 

organizações, assim como das políticas sobre eles, como motivação, liderança e supervisão, 

até então chegar na consideração de que o ser humano exerce papel fundamental no processo 

de mudanças. Uma das principais contribuições da escola de relações humanas foi descobrir 

que a relação entre a empresa e as pessoas é intermediada pelos gerentes e o foco de atuação 

se concentraria no treinamento gerencial, nos processos de avaliação de desempenho e de 

estímulo ao desenvolvimento de perfis gerenciais coerentes com o processo de gestão de 

pessoas desejado pela empresa. Autores como Likert, Schultz e Schuster, ainda nos anos 60, 

desenvolveram teorias que buscavam valorizar o papel do elemento humano no sucesso das 

organizações (FISCHER IN FLEURY, 2002). 

É da natureza do ser humano gostar de ver mudanças nos outros e resistir a fazer 

mudanças em si mesmo. Quando somos confrontados com mudanças e transformações, 
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vemos que algumas das dimensões do ser humano (físicas, vitais, emocionais e espirituais) 

podem ficar apegadas ao passado, causando sofrimento e a não aceitação. Até a década de 70 

mudança organizacional significava, primordialmente, mudar estruturas. Na década de 80 

muitos administradores perceberem que mudar somente estruturas não era suficiente, era 

necessário mudar valores comuns e crenças dos grupos para que os resultados positivos 

surgissem. Surgia a relevância em considerar a cultura da organização como elemento 

essencial no processo de mudança e em ação multidisciplinar entre cultura organizacional, 

mudança e gestão de pessoas. Em grande parte do tempo, as mudanças ocorrem de forma 

incremental nas organizações (WOOD JR., 2002).  

O desafio de aceitar as coisas como elas são e não como nós gostaríamos que fosse é, 

talvez, uma das lições mais difíceis de aprender. Aceitar a realidade é percebido pela maioria 

das pessoas como fraqueza, conformismo, inatividade e passividade. Mas o sentido da 

aceitação é muito mais amplo que isto.  

A cultura das organizações evoluiu através das transformações sociais e tecnológicas. 

O papel dos recursos humanos foi e ainda é de suma importância no que diz respeito às 

mudanças culturais das organizações e a sua interação com o meio que a cerca.  

A área de recursos humanos pode ser considerada a mais sensível da empresa. Tem a 

mesma importância que todas as demais, mas é pela sua própria natureza a mais afetada pelas 

mudanças humanas. Os acontecimentos da atualidade entram pela porta da frente porque 

exigem uma postura nova e diferenciada das pessoas. Hoje o mercado é o mundo e isto fez 

com que aumentasse, qualitativamente, as expectativas, a exigência e a preparação das 

pessoas nesse novo cenário.  
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Por isso, é importante que as ações dos administradores diante das mudanças 

organizacionais sejam pautadas, primeiramente, pelo entendimento dos valores e imagens 

relacionados à cultura vigente. 

No entendimento do autor, pode haver dúvidas quanto a quem compete à 

responsabilidade de analisar e gerenciar a cultura organizacional. Algumas organizações 

remetem ao departamento de recursos humanos a preciosa função de agir sobre o processo de 

mudança comportamental necessário à organização. Considerando a complexidade da gestão 

da cultura organizacional, o departamento de recursos humanos precisa de um novo 

posicionamento com o apoio e envolvimento da alta direção das organizações para poder 

implementar as mudanças necessárias.  

A função dos recursos humanos está mudando radicalmente. Inicia-se uma época que 

pode ser considerada de ouro para os recursos humanos, é o renascimento da importância das 

pessoas se tornando o centro de todas as ações e o verdadeiro enfoque do desempenho, onde o 

talento e a criatividade não têm preço e a comunicação e a cooperação são as chaves de 

reencontro ao ser humano (REYNOSO 2000).  

Dentro dessa nova realidade, tomando por base a grande instabilidade do mundo 

globalizado, o papel dos recursos humanos pode encontrar na gestão da cultura organizacional 

o caminho capaz de auxiliá-lo no alcance à almejada eficácia na gestão dos recursos humanos 

e atingir a vantagem competitiva que a organização necessita para a sua sobrevivência.  

As mudanças causam resistências. Os que resistem demonstram-na através de seu 

comportamento, fruto de seu conjunto de crenças, valores e princípios. O profissional de 

recursos humanos poderá encontrar a solução para gerir esses conflitos, advindos dos 

comportamentos divergentes, através da gestão da cultura organizacional. 
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Esta pode ser a relação consistente e comprometedora dos recursos humanos mediante 

os processos de mudança embasada na gestão da cultura organizacional. 

A mudança organizacional é fruto das condições macroambientais, do 

amadurecimento de técnicas, de conceitos e da ação de seus agentes, da ênfase na idéia de 

mudança estrutural, entre outros (WOOD JR., 2002).  

Em meio a discussões e entraves, está a realidade mercadológica implacável e a 

concorrência cada vez mais acirrada. A única constante é a mudança, e a sociedade está num 

ritmo de mudança cada vez mais dinâmico. Diversas variáveis alteram-se tão rapidamente que 

por vezes não acompanhamos ou entendemos como elas se relacionam criando uma nova 

realidade.  

Dessa forma, tomando por base este panorama, podemos considerar que algumas 

mudanças são primordiais e urgentes, e que por requerer esforço e coragem termina se 

tornando um desafio que muitas pessoas não estão dispostas a encarar e, por vezes, fazem de 

tudo para que a organização não as encare também. Optam por permanecer em suas “zonas de 

conforto” alheios e alienados ao mundo em que vivem.  

O papel do administrador tem mudado e em seu novo desafio deve estar incluída a 

eficácia nos negócios e a desenvoltura entre os concorrentes. É preciso assumir uma postura 

que venha favorecer o processo de adaptação às novas mudanças no âmbito empresarial 

moderno. Desenvolver a capacidade de compreender o ambiente nas antecipações e reações 

do mercado para alterar estrategicamente o rumo das mudanças, além da eficácia para 

determinar o desempenho geral com estratégias totalmente articuladas. Por isso é importante 

que as pessoas da organização conheçam bem a sua missão.  

Segundo a pesquisa realizada em 2003 pela consultoria Franklin Covey com 

trabalhadores dos Estados Unidos 56% dos entrevistados não conhecem, sequer, os objetivos 
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da empresa em que trabalham (VALENTE, 2003). Se a definição dos objetivos é o que 

estabelece e representa a linha mestra que fundamentam e orientam o planejamento 

organizacional, então estes objetivos precisam ser compartilhados com todos os indivíduos 

que precisam estar cientes e comprometidos com eles. Se o compartilhamento dos objetivos é 

um dos fatores que impactuam no sucesso da organização, talvez caiba ao departamento de 

recursos humanos seguir uma nova orientação e fazer uso de uma nova forma de gestão para 

melhorar o comportamento e os resultados dos indivíduos e da organização. A gestão de 

pessoas nas organizações não deveria resumir-se a um conjunto de políticas e práticas, tão 

pouco ser definida apenas como responsabilidade de um departamento ou de uma função. Os 

responsáveis pela gestão de pessoas devem perseguir objetivos que criem vantagens 

competitivas para a organização por meio das pessoas e iguais vantagens às pessoas (DAVEL E 

VERGARA, 2001). 

A possibilidade de interferir na cultura organizacional poderá permitir o maior 

entendimento e gerenciamento do comportamento das pessoas, o que por sua vez facilitará a 

aprovação ou a implementação de novos projetos dentro da organização. Para mudar é preciso 

gerir a cultura organizacional e isto passa pela gestão dos recursos humanos. Porém, para que 

se possa gerir a cultura organizacional é preciso, primeiramente conhecê-la e analisá-la. A 

cultura afeta todos os aspectos da organização: estrutura, estratégia, processos e sistemas de 

controle (SCHEIN, 2001).  

Neste sentido, acredita-se que o estudo da cultura organizacional pode contribuir para 

o fortalecimento da estrutura organizacional, para a redução de custos, para o aumento da 

produtividade, para a melhoria dos resultados e para a sobrevivência e o desenvolvimento das 

organizações. 
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Segundo Daft (2002), a cultura organizacional deve reforçar a estratégia e o projeto 

estrutural que a organização precisa para ser eficaz em seu ambiente, pois o sucesso ou 

fracasso organizacional várias vezes é atribuído à cultura; a boa ou má gestão da cultura 

organizacional poderá influenciar a sobrevivência da organização. Por sua vez, Hofstede apud 

Silva (2002) complementa dizendo que a cultura pode ser estudada através da investigação da 

interação dos diferentes sistemas de valores nacionais e os valores organizacionais e, através 

deste estudo, também pode ser modificado em alguns aspectos, dependendo do grupo e do 

ambiente em que o indivíduo está inserido e das pressões ou oportunidades a que o mesmo é 

submetido. 

Então vejamos o que se faz necessário para diagnosticar e analisar a cultura 

organizacional.  

Segundo Schein (2001), para compreender a cultura organizacional há que se levar em 

conta: 

• o nível dos artefatos e das criações; a arquitetura, o layout, os modelos de 
comportamentos visíveis e invisíveis; a maneira como as pessoas se vestem, 
cartas, mapas; 

• o nível dos valores, em geral, valores manifestos; 
• nível dos pressupostos inconscientes; as pessoas compartilham valores que 

levam a determinados comportamentos que ao se mostrarem adequados na 
solução de problemas vão se transformando em pressupostos inconscientes. 

 

Quando se fala em estudo ou análise organizacional, normalmente, remete-se a 

análises de elementos objetivos. É comum analisar uma empresa somente através de variáveis 

objetivas como verificação de informações financeiras, balanços e balancetes, estudos da 

divisão de tarefas e do organograma da organização. Mas, se as pessoas é quem são 

responsáveis em implementar os planejamentos da organização e essas pessoas são compostas 

por sua essência subjetiva, então não basta considerar dados objetivos para diagnosticar uma 

organização. É preciso ir além, é preciso compreender o subjetivo, o invisível, os valores (não 
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os escritos, mas os manifestos), é preciso compreender os pressupostos inconscientes. Os 

dados objetivos são mais visíveis e mais fáceis de serem coletados e analisados, mas coletar 

os dados e os elementos subjetivos e analisá-los é muito mais complexo. E, se a subjetividade 

é que molda o comportamento do indivíduo então devemos analisar esta subjetividade para 

podermos integrar as pessoas aos objetivos da organização no sentido de buscar os resultados 

essenciais à sua sobrevivência e ao seu desenvolvimento. O papel da identidade social como 

um elemento que pode causar o diferencial de uma organização (MOTTA 2002).   

Para os gerencialistas que consideram a cultura como uma variável onde a organização 

tem uma cultura organizacional, Motta, em sua análise sobre duas correntes opostas, faz as 

seguintes observações: 

Uma empresa “excelente” teria as seguintes características: 
• uma cultura voltada para a satisfação do consumidor; 
• uma cultura voltada para a excelência e para a qualidade; 
• uma liderança voltada para a difusão de valores representativos da estratégia e 

dos ideais da organização; 
• uma estratégia de concentração nos mercados em que a empresa tenha 

competências específicas; 
• procedimentos simples e claros; 
• uma cultura forte baseada na difusão intensiva dos valores organizacionais, 

conservando-se, porém, o empreendedorismo e a autonomia de decisão dos 
indivíduos. 

 

Analisando a ênfase no agente individual, Alves (2003), no contexto de seus estudos 

sobre racionalidade, carisma e tradição nas organizações empresariais contemporâneas, 

ressalta que: 

 
 
Os estudos organizacionais que privilegiam o agente em relação à estrutura 
advogam que o indivíduo não se conforma às normas de uma maneira acrítica e 
irrefletida; destacam o que as pessoas sentem, pensam e fazem; e consideram as 
mudanças como decorrentes da ação e interação de indivíduos que podem alterar o 
curso dos acontecimentos. 

 
Esta observação contribui para ressaltar a importância em considerar a análise da 

cultura organizacional como instrumento para avaliar as percepções internas e externas da 
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organização e considerá-las relevantes no curso da gestão organizacional, na revisão dos 

objetivos da organização e na elaboração do seu planejamento estratégico.  

Na análise que faz da dinâmica cultural nas organizações com suas reflexões de 

natureza teórica, Jaime Jr. (2001) visita vários autores e agrupa-os como uma corrente 

dominante de inspiração funcionalista e portadora de uma perspectiva gerencialista e destaca 

a concordância desses autores em relação a alguns pressupostos básicos sobre cultura 

organizacional: 

a) Toda organização possui uma cultura; 
b) Essa cultura explica muitos dos fenômenos que ocorrem na organização; 
c) Ela pode favorecer ou dificultar a performance organizacional; 
d) A cultura pode ser diagnosticada e, aplicando-se certas metodologias, 

gerenciada, transformada, ou até mesmo inteiramente criada; 
e) A liderança é o processo que determina a formação e a mudança da cultura 

organizacional; 
f) Um dos papéis mais importantes dos líderes nas organizações é justamente a 

criação, gestão e, se necessário, mudança da cultura organizacional. 
 

Os críticos da abordagem gerencialista afirmam que com a gestão busca-se, na 

verdade, manipular os indivíduos e padronizar as subculturas da organização em nome de 

uma maior produtividade (MOTTA 2002). 

Observa-se que começa a surgir um movimento que procura trazer novamente à baila a 

questão do humano e de sua subjetividade, da ética e mesmo dos absurdos organizacionais 

provocados pela corrida desenfreada da competitividade (FREITAS, 1999). Embora esta 

abordagem esteja mais relacionada na sua análise do uso das instâncias psíquicas dos 

indivíduos pelas organizações, na dimensão de dominação e poder, ela também pode ser 

utilizada para considerar a importância de analisar elementos subjetivos na investigação da 

cultura organizacional. 

Analisar, pesquisar e até mesmo procurar gerenciar a cultura das organizações 

incorporando a dimensão política das relações de poder tem sido o desafio de pesquisadores e 
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profissionais (FLEURY, 2002).  Alguns autores críticos da corrente gerencialista e os não 

gerencialistas alertam para a dissimulação e a sutileza que se desenvolve nas ciências da 

administração para ampliar a manipulação e o poder. As relações de poder e da ciência, 

especialmente as ciências humanas, transformam-se e tornam-se cada vez mais ambíguas. As 

ciências humanas são desde a sua origem cada vez mais instrumentos de poder (PAGÈS ET 

ALL, 1987). 

Para o exercício deste trabalho foi utilizada a perspectiva gerencialista devido ao seu 

direcionamento ao teste dos modelos teóricos adotados e ao estudo da contribuição da 

investigação da cultura organizacional para analisar e intervir em aspectos subjetivos e 

essenciais ao planejamento e à implementação das mudanças necessárias à sobrevivência e 

desenvolvimento da ADVB-PE.   

Todavia é importante frisar também a complexidade dos estudos sobre a cultura 

organizacional, pois ela apresenta um caráter histórico bastante profundo, remetendo às 

origens da organização, ao processo de definição de seus valores básicos, à modelagem dos 

padrões culturais e as relações de dominação e poder.  

A análise que Selznick apud Vasconcelos (2002) faz, especialmente, na interação entre 

sistemas formais e informais onde contrapõe o universo racionalista da organização formal a 

um outro universo informal no qual aspectos não racionais da conduta e da personalidade 

humana emergem. As estruturas formais jamais conquistam as dimensões não racionais do 

comportamento organizacional. 

A empresa afeta, é afetada e se estabelece sobre a base de sua cultura organizacional 

(missão, objetivos, valores, integração, normas, regras, crenças, costumes, recompensas e 

punições) disseminada entre seus integrantes, objetivando atingir as metas da empresa e de 

seus colaboradores. O modelo de gestão de pessoas adotado pela organização deve contribuir 
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para diferenciar a organização em seu mercado de atuação contribuindo para a fixação de sua 

imagem e competitividade.  Os desempenhos esperados das pessoas e da organização são 

determinados por fatores internos como a tecnologia adotada, a estratégia da organização do 

trabalho, a cultura e a estrutura organizacional e fatores externos como a cultura de trabalho 

de cada sociedade, dentre outros (FISCHER IN FLEURY, 2002).  

Dessa forma, o autor considera que para uma empresa garantir resultados positivos é 

preciso que a cultura da organização seja definida e gerenciada, avaliando, evoluindo e 

implementando os seus preceitos, as formas de pensar que a organização tem, o 

comportamento exigido no ambiente interno e na sua relação com o mercado, o jeito de ser da 

organização. As políticas e procedimentos na administração dos recursos humanos devem ser 

ajustados para lidar com as mudanças necessárias (BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 

2003).  

Todas as organizações estabelecem seus objetivos gerais e específicos a fim de atender 

as suas necessidades. Para Etzioni (1967), o objetivo estabelece a linha mestra para atividade 

da organização, servindo como unidade de medida para o estudioso das organizações que 

tenta verificar sua produtividade. Esta linha mestra é representada pelos objetivos que 

fundamentam e orientam o planejamento organizacional. 

 O objetivo de qualquer organização é certamente obter um resultado final satisfatório 

que garanta o reconhecimento e o prestígio de forma transparente e comprometedora. 

Todavia, para se atingir esse nível é necessário que a empresa tenha a sua identidade formada 

para fazer dela o seu alicerce, de base forte e bem estruturada. Esta identidade pode ser 

representada pela cultura organizacional, que quando formada e compartilhada com os seus 

integrantes, pode aumentar a probabilidade de alcançar melhores resultados e de maior 

produtividade. Nas organizações, a cultura impregna todas as práticas e constitui um conjunto 
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preciso de representações mentais, um complexo muito definido de saberes, formando um 

sistema coerente de significações que pode unir todos os membros em torno dos mesmos 

objetivos e dos mesmos modos de agir, ou criar a desunião e o caos organizacional. A cultura 

organizacional exprime, então, a identidade da organização. Ela é construída ao longo do 

tempo e serve de chave para distinguir as diferentes organizações (SROUR, 1998). Neste 

sentido, adotamos o pressuposto de que quanto menor o gap entre as percepções menor será o 

risco de sobrevivência e desenvolvimento da organização. 

É importante, dentro dessa realidade, salientar também que aumentar a produtividade, 

não significa aumentar o trabalho, mas sim melhorá-lo por meio de iniciativas que resultem na 

adequação e no aprimoramento de procedimentos, orientados pelas regras e normas da 

empresa, condicionantes do resultado final buscando o equilíbrio entre a satisfação das 

necessidades da organização e as dos indivíduos. 
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A partir da fundamentação teórica, conforme a figura 6, foi possível delinear o estudo e a 

própria pesquisa. 
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Figura 6 - Fundamentação teórica 
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5  Metodologia 

 
Para testar a aplicação dos modelos adotados neste projeto o problema que se pretende 

resolver é buscar a corroboração de que a ADVB-PE está sendo dirigida de forma coerente, 

ou seja, se o seu direcionamento atual e sua visão de futuro vêm sendo traçados de acordo 

com as tendências e as expectativas dos seus stakeholders. 

Se os stakeholders internos e externos têm a mesma percepção da situação atual da 

ADVB-PE, isto demonstra que ela está sendo dirigida de forma coerente com o esperado. Se a 

percepção idealizada a ser atingida pela ADVB-PE estiver coerente com a percepção dos 

stakeholders internos e externos, então poderá concluir-se que a percepção idealizada de 

futuro está em coerência com o que o mercado espera deste tipo de organização. Em caso 

contrário, a ADVB-PE poderá utilizar o resultado desta pesquisa para se reestruturar buscando 

aumentar as suas chances de sobrevivência e de desenvolvimento. 

Considerando o objetivo da pesquisa como sendo a descoberta de respostas para 

problemas utilizando-se procedimentos científicos, esta pesquisa classifica-se como uma 

pesquisa aplicada. Segundo Gil (1999, p.43): 

A pesquisa aplicada, por sua vez, apresenta muitos pontos de contato com a 
pesquisa pura, pois depende de suas descobertas e se enriquece com o seu 
desenvolvimento; todavia, tem como característica fundamental o interesse na 
aplicação, utilização e conseqüências práticas dos conhecimentos. Sua preocupação 
está menos voltada para o desenvolvimento de teorias de valor universal que para 
aplicação imediata numa realidade circunstancial.  

 

Para a realização deste estudo foi adotada a pesquisa do tipo descritiva, caracterizada 

por abranger aspectos gerais e amplos de um contexto, analisando e identificando as 

diferentes formas dos fenômenos, sua ordenação e classificação, as relações de causa e efeito. 

A pesquisa descritiva é utilizada para proporcionar uma percepção geral de opiniões, atitudes 

e crenças visando descobrir a existência de associações entre variáveis (GIL, 1999, P.44).  
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Como estratégia de investigação foi adotado o estudo de caso, adequado aos estudos 

organizacionais e gerenciais, cujo pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e seu foco 

se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. A 

principal tendência dos estudos de casos é a tentativa de esclarecer uma decisão ou um 

conjunto de decisões, as razões, a implementação e os resultados gerados. Um estudo de caso 

é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e contexto não estão 

claramente definidos (YIN, 2001, P.31-36).  

Considerando que o desenvolvimento desta pesquisa contempla a análise da interação 

entre as variáveis, percepção interna versus percepção externa, que os stakeholders internos e 

externos têm sobre a ADVB-PE, metodologicamente optou-se pela utilização de uma 

abordagem qualitativa tendo como técnica de pesquisa a do grupo focal e uma abordagem 

quantitativa que consistiu na utilização de uma ficha de identificação e um formulário 

estruturado aplicado aos integrantes das sessões de grupo focal. Os estudos de caso não 

precisam ficar limitados a uma única fonte de dados de evidências. Na verdade, a maioria dos 

melhores estudos de casos baseia-se em uma ampla variedade de fontes. Tanto um 

levantamento estruturado quanto a aplicação de um grupo focal podem levar a informações 

qualitativas e quantitativas. Todas as fontes de evidência devem ser revisadas e analisadas em 

conjunto de forma que as descobertas do estudo de caso venham a se basear na convergência 

das informações oriundas de fontes diferentes e não de dados quantitativos e nem qualitativos 

em separado (YIN, 2001). 

O questionário fechado, de emprego usual no trabalho positivista, também pode ser 

utilizado na pesquisa qualitativa. Às vezes o pesquisador da linha qualitativa precisa 

caracterizar um grupo ou elaborar uma escala de opiniões surgida de uma sondagem para 
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utilizá-la como instrumento auxiliar na busca de informações. O uso de formulários e ficha 

nos auxilia na coleta dos dados que necessitamos e pode ser um meio que permita o avanço de 

nossas investigações. Este meio é capaz de ser útil para evidenciar, na prática, certos 

comportamentos que nos interessam colocar em alguma perspectiva ou convencer-nos de sua 

ausência (TRIVIÑOS, 1987).  

O grupo focal permite aos participantes exporem de forma aberta e detalhada seus 

pontos de vista, e é capaz de trazer à tona respostas mais completas além de permitir ao 

pesquisador conhecer com mais profundidade o grupo pesquisado. Em sua essência, a 

pesquisa mostra que o grupo, distinto de determinado número de pessoas em um mesmo local, 

é mais do que a soma das partes: ele se torna uma entidade em si mesma (BAUER e 

GASKELL, 2002). 

Para identificar os elementos da identidade, da estrutura e da cultura organizacional 

dois modelos são propostos e testados. Optou-se por seguir os modelos de Alves (2003) e o de 

Mintzberg (2003). 

O modelo multidimensional-reflexivo proposto por Alves (2003) para analisar 

organizações empresariais, contempla fatores externos e internos e a dinâmica coexistência do 

conjunto de fenômenos opostos e complementares e considera o processo permanente de 

organização, interações e reordenamento, vivido pelas empresas contemporâneas, onde os 

agentes organizacionais podem criar novos desenhos estruturais e novas configurações 

administrativas que propiciem a competitividade da empresa e um ambiência sócio-técnica 

mais condizente com as necessidades humanas. 

O modelo multidimensional para análise de empresas é proposto em função da 

racionalidade, do carisma e da tradição nas organizações empresariais contemporâneas. Trata-

se de uma releitura atualizada da estrutura pura de domínio proposta por Weber. O modelo 
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multidimensional-reflexivo procura aproximar-se da realidade prática, onde se renova a 

importância da tradição, acolhe-se à liderança carismática e flexibiliza a burocracia, bem 

como procura articular um debate sobre como integrar flexibilidade, autonomia e liberdade, 

que propiciam a inovação e a criatividade, com estabilidade, padronização e regulamentação, 

a fim de favorecer a disciplina administrativa e o controle gerencial (ALVES, 2003). 

Em seu modelo estrutural, Mintzberg (2003), defende que as organizações eficazes 

atingem uma consistência interna entre seus parâmetros de design, bem como de 

compatibilidade com seus fatores situacionais, na verdade, configuração. Para descrever todas 

as organizações é necessário p elementos, cada um deles podendo assumir n formas, para se 

encontrar pn combinações possíveis, porém Mintzberg sugere cinco configurações principais. 

Em cada uma, um mecanismo de coordenação diferente é dominante, uma parte diferente da 

organização exerce o papel mais importante e um tipo diferente de descentralização é usado. 

As cinco configurações definidas por Mintzberg são: Estrutura simples, Burocracia 

mecanizada, Burocracia profissional, Forma divisionalizada e Adhocracia.  

Como reforço de orientação para a coleta de dados foram utilizados elementos 

sugeridos por Moingeon e Ramanantsoa (1997), para identificar a identidade e classificar a 

estrutura organizacional com base em elementos da cultura organizacional. 

Os elementos sugeridos por Moingeon e Ramanantsoa (1997) serviram de base para 

orientar a elaboração, de forma adaptada, do instrumento de coleta de dados e a própria coleta 

de dados. Analisando os conceitos e métodos desenvolvidos durante mais de 20 anos por 

investigadores da identidade organizacional, os autores basearam seu método na teoria 

sociológica de habitus e de campo de Bourdieu (1998). Nesta adaptação buscou-se 

diagnosticar a estrutura, a imagem, a identidade com base em elementos da cultura da 

organização incorporada nos indivíduos que compõem a sua gestão e nos indivíduos que 
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utilizam os seus serviços. Estes elementos contribuíram para orientar o roteiro da entrevista 

do grupo focal na busca da identificação de coerências e discrepâncias que os indivíduos têm 

da organização em que atuam e interagem.  

As coerências podem revelar os pontos comuns reconhecidos, incorporados e 

compartilhados. As discrepâncias podem revelar riscos apontados pelas diferentes imagens e 

identidades incorporadas da mesma organização em diferentes indivíduos. Estas diferenças 

podem revelar o não compartilhamento dos mesmos valores e do mesmo direcionamento que 

os gestores deveriam seguir e implementar junto a todos que compõem a organização. Neste 

sentido, reforçamos o pressuposto adotado de que quanto menor for o gap entre as percepções 

menor será o risco de sobrevivência e desenvolvimento da organização. 

Para a realização da coleta de dados foram utilizados dois instrumentos, o roteiro da 

entrevista e dois formulários aplicados aos integrantes das sessões dos grupos focais 

realizados.  

A análise comparativa das respostas buscou, nas concordâncias e nas discrepâncias das 

respostas, o gap da identidade, da imagem, da percepção da situação presente e da visão de 

futuro com base na cultura incorporada da organização. 

 

 

5.1  Perguntas de pesquisa 

Perguntas podem ser geradoras dos problemas da pesquisa e o processo de respondê-

las pode ser um ponto de partida para conceituar o processo de pesquisa.  

As perguntas de pesquisa decorrentes da problemática e dos objetivos constantes deste 

estudo podem ser formuladas como: 
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• Qual a percepção que os stakeholders internos têm da identidade real e da identidade 

ideal da ADVB-PE? 

• Qual a percepção que os stakeholders externos têm da identidade real e da identidade 

ideal da ADVB-PE? 

• Quais os gaps encontrados entre essas percepções? 

• Qual a classificação da estrutura organizacional real e ideal para a ADVB-PE através 

da percepção dos stakeholders internos? 

• Qual a classificação da estrutura organizacional real e ideal para a ADVB-PE através 

da percepção dos stakeholders externos? 

• Os modelos teóricos utilizados são satisfatoriamente aplicáveis para analisar a 

organização? 

• Existe a possibilidade de se contribuir, à luz da deste estudo, para que a ADVB-PE 

tenha uma percepção mais ampla de sua identidade e da sua estrutura organizacional? 

 O resultado desta pesquisa poderá contribuir para que sejam percebidos elementos da 

identidade e da estrutura da organização nas dimensões interna e externa. A análise das 

concordâncias e das discrepâncias evidenciadas deverão subsidiar a corroboração ou a revisão 

dos objetivos, do planejamento estratégico e da visão de futuro da organização. 

A produção do conhecimento é um projeto humano, que exige superação de limites do 

já imaginado e que se enriquece no processo crítico e polêmico instaurado na intromissão da 

rede do pluralismo teórico (KOCHE, 1997). 
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5.2  Grupo focal 

O grupo focal foi segmentado em quatro etapas: (1) planejamento (definição dos 

grupos, escolha do moderador, a elaboração e validação do roteiro, a seleção do local e a 

forma de coleta de dados, seleção dos participantes e preparação dos instrumentos para 

recrutamento dos mesmos), (2) condução das sessões (recrutamento dos participantes, 

realização das sessões), (3) análise (transcrever, tratar e na alisar os dados) e (4) relatório 

(formatar e redigir). 

Os itens conseguintes retratarão os aspectos acima citados de forma mais detalhada: 

grupos (5.2.1), moderador (5.2.2), escolha do local e forma de coleta de dados (5.2.3), 

conteúdo e validação da entrevista (5.2.4), seleção, instrumentos para o recrutamento dos 

participantes e o recrutamento propriamente dito (5.2.5), condução das sessões (5.2.6), e 

transcrição e tratamento dos dados (5.2.7). 

 

 

5.2.1  Grupos 

A população a ser pesquisada é composta pelos stakeholders da ADVB-PE, que é 

representado por dois funcionários internos, sessenta e dois clientes associados e trinta e sete 

dirigentes distribuídos em dirigentes diretores e membros do conselho. Considera-se como 

stakeholders internos os funcionários internos e os dirigentes diretores e membros do 

conselho deliberativo e conselho fiscal. Considera-se como stakeholders externos os clientes 

associados. 

Segundo Morgan apud Oliveira (1999), a principal unidade de análise do grupo focal é 

o grupo. Quanto aos grupos, foram considerados os seguintes aspectos: 
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• tamanho: número de participantes em cada grupo (sessão); 

• composição: características dos participantes que formaram o grupo; 

• número: quantas sessões foram realizadas; 

• escolha dos participantes: quem e por que fez parte do grupo 

Quanto ao número de pessoas, discutiu-se anteriormente a quantidade que se deveria 

trabalhar objetivando estimular a participação e a interação de todos, de forma relativamente 

ordenada. Pensou-se que certamente com uma pequena quantidade de pessoas, as idéias e 

interações tenderiam a ser mais esparsas e haveria maior probabilidade de algumas pessoas se 

sentirem intimidadas pelos mais extrovertidos.  Grupos com maior quantidade, por outro lado, 

seriam mais difíceis de serem gerenciados quanto ao foco da discussão e à distribuição do 

tempo disponível para a participação efetiva de todos. 

Na definição da amostra para o grupo focal o autor objetivou buscar a 

representatividade da população através da aplicação de estratificação seguindo alguns 

critérios que caracterizam a amostra com a mesma estrutura e composição da amostra (quadro 

3, p.70). Para a formação do grupo focal dos stakeholders internos foram criadas três 

categorias de participantes: três participantes extraídos do conselho, sendo dois representantes 

do conselho deliberativo e um do conselho fiscal, três participantes extraídos da diretoria e os 

dois funcionários (assistentes da diretoria) da ADVB-PE, totalizando assim oito integrantes 

do grupo focal dos stakeholders internos. Para a formação do grupo focal dos stakeholders 

externos, foram criadas quatro categorias de participantes para a formação deste grupo: dois 

participantes do grupo de associados de empresas de porte grande, dois associados de 

empresas de porte médio, dois associados de empresas de porte pequeno e dois associados 

pessoas físicas, totalizando 08 integrantes do grupo focal dos stakeholders externos.  



 72
 

 
 

A escolha de quem participaria do estudo foi feita conforme o propósito da pesquisa, 

buscando dar a melhor representatividade possível na formação dos dois grupos focais. 

Depois de aplicada a estratificação, a escolha dos participantes foi efetivada de modo 

aleatório emitindo convite aos stakeholders internos e externos para participarem da pesquisa 

e os grupos foram formados conforme o recebimento das respostas aos convites, até que os 

grupos estivessem preenchidos de acordo com a estratificação determinada. Cada participante 

deveria ter algo a dizer sobre o tópico da pesquisa e sentir-se confortável para falar com os 

outros. Segundo Morgan apud Oliveira (1999) o pesquisador deve se concentrar naqueles 

segmentos da população capazes de fornecer informações mais significativas.  

 

 

5.2.2  Moderador 

 No que diz respeito ao moderador, foram considerados os seguintes aspectos: 

• nível de envolvimento do moderador: o envolvimento do moderador pôde assegurar 

que todos os tópicos de interesse da pesquisa fossem abordados a partir de discussões 

que foram evoluídas com comentários diretivos ao propósito da pesquisa. quem foi o 

moderador: o próprio mestrando, tendo em visto já sua prática nesse segmento e seu 

vínculo formalizado com a instituição pesquisada. Isso pôde agregar informações mais 

consistentes, dada sua ligação formal com o objeto de pesquisa. Vale salientar a 

constante preocupação do moderador em manter a sua neutralidade. Sua formação 

acadêmica em sociologia pôde lhe dar subsídios para o exercício em questão. 
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5.2.3  Escolha do local e forma de coleta de dados 

 Levando-se em consideração a estratégia escolhida, pensou-se diretamente na escolha 

de um local de fato apropriado para a realização do grupo focal, onde ficou definido a 

contratação de uma empresa de pesquisas técnicas especializada e estruturada para a 

realização de grupo focal. 

 A estrutura já estava toda montada conforme convém uma entrevista de grupo focal, a 

sala composta de uma mesa em “U”, o nome de cada participante visível para os demais 

presentes, o equipamento de som instalado permitindo a gravação e a filmagem das sessões, 

uma taquígrafa contratada para fazer as rápidas e precisas anotações durante as sessões e a 

sala anexa permitia a um observador acompanhar o andamento da entrevista, fazendo sempre 

que preciso, as devidas observações ao moderador para que o mesmo não perdesse o foco de 

seu objetivo. 

 A coleta de dados foi realizada da seguinte forma: primeiro cada participante 

preencheu uma ficha contendo dados pessoais anexada a uma outra folha com um formulário 

estruturado que permitiu a tabulação na fase de análise dos resultados. Posteriormente, dado o 

início da sessão, pôde-se contar com os serviços taquígrafos para a transcrição das sessões que 

propiciou a economia de tempo, visto que não houve a preocupação do moderador em 

transcrever as sessões na íntegra. O fato das sessões terem sido gravadas e filmadas tratou-se 

de uma medida preventiva, caso o material disposto pela taquígrafa não atendesse às 

necessidades reais. 
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5.2.4  Conteúdo e validação da entrevista 

 Quanto à validade, a relação específica entre fidedignidade e validade faz menos 

sentido na medida em que passamos à interpretação do material textual ou da evidência da 

entrevista. Para dar validade ao resultado desta pesquisa foi utilizado o referencial de 

codificação baseado nos conceitos teóricos dos modelos utilizados na análise da organização. 

Buscou-se, nas entrevistas e na sua tabulação, utilizar com o fim de codificação, a mesma 

nomenclatura dos elementos que caracterizam os modelos teóricos de Mintzberg (2003) e de 

Alves (2003). A fidedignidade e a validade se aplicam a alguma forma de codificação. Com 

algumas exceções, um referencial de codificação é normalmente baseado em alguns conceitos 

teóricos. A tarefa do pesquisador qualitativo é simplesmente explicar como sua amostra é 

representativa de uma população em estudo, e como os procedimentos de pesquisa podem ser 

vistos como fidedignos e válidos (BAUER e GASKELL, 2002). 

Foram utilizados para a dada pesquisa uma ficha de dados pessoais entregue antes do 

início da sessão, um roteiro de entrevista preparado anteriormente na fase de planejamento e 

dois formulários estruturados com a finalidade de compor quantitativamente a coleta de 

dados. 

 O objetivo da ficha de dados pessoais (apêndice B) foi sob o aspecto de delinear o 

perfil de cada um dos participantes como forma de registro. 

 O roteiro da entrevista (apêndice E) foi utilizado para que o moderador não se 

desviasse do propósito da pesquisa buscando respostas para todas as suas perguntas. 

 Os dois formulários estruturados (apêndices C e D), cujos participantes teriam que 

assinalar as repostas que apontavam a sua percepção, continham as mesmas opções de 

respostas, mas abordavam perguntas divergentes (percepção real versus percepção ideal) além 

das opções de resposta estarem dispostas em ordens diferenciadas para não induzir o 
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entrevistado a responder conforme sua lembrança referente ao formulário anterior. Ambos os 

formulários, um aplicado antes da sessão de grupo focal e um outro aplicado após a referida 

sessão, tiveram como intuito captar, de cada um dos participantes, aspectos específicos 

referentes aos objetivos do projeto: identidade, estrutura organizacional e elementos da 

cultura organizacional.  

A diferença entre os formulários foi que o primeiro deles pediu que fossem assinaladas 

as qualidades que na percepção de cada um eram vistas como as reais da ADVB-PE, por isso 

entregue antes do início da sessão para não haver influência entre os participantes. O segundo 

formulário retratou as qualidades que seriam idealizadas por cada um deles e foi entregue ao 

final da sessão no intuito de levantar a atual percepção dos seus stakeholders quanto à 

idealização da ADVB-PE depois de debatidos os vários aspectos da organização em estudo. 

 É importante salientar que estes formulários foram elaborados com base no modelo 

multidimensional-reflexivo de Alves (2003). As qualidades expostas para os respondentes 

foram exatamente as ressaltadas como sendo as específicas de cada uma das três estruturas 

híbridas levantadas por Alves (Anexos A, B e C). A partir das respostas obtidas foi possível 

analisar os resultados e classificar a estrutura real e a ideal na percepção dos stakeholders 

internos e dos stakeholders externos. Esses formulários permitiram a tabulação dos dados  

 Quanto ao modelo de estrutura organizacional de Mintzberg (2003), a análise 

organizacional foi feita com base no grupo focal propriamente dito. O roteiro de entrevista 

(apêndice E) foi elaborado com base nos elementos apontados por Mintzberg (anexo D) para 

a identificação da estrutura organizacional dentro das cinco configurações por ele exposto. 

Igualmente ao modelo de Alves (2003), a finalidade da interpretação dos dados 

qualitativamente levantados era de classificar a estrutura real e a ideal na percepção dos 

stakeholders internos e dos stakeholders externos. 
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 É importante salientar que os dois modelos utilizados nesse trabalho em nenhum 

momento se misturaram ou foram confundidos. A preocupação do autor em separar os 

modelos em sua metodologia foi fato consumado e relevante para a validade dos dados 

coletados e a não contaminação dos modelos. Na fase de coleta de dados, durante o grupo 

focal, os modelos foram separados da seguinte forma: 

A elaboração dos formulários estruturados foi todo baseado no modelo de Alves (2003). 

Como mostra os apêndices E e F, os itens expostos como opção para o entrevistado assinalar 

foram exatamente os itens por Alves utilizado ao caracterizar cada um dos 3 tipos de empresa 

(equiparativo-adaptadora, liberativo-transformadora e ordenativo-conservadora) conforme 

anexo A, B e C. As respostas obtidas nesses formulários deram subsídios para a análise da 

percepção dos da coleta de dados. 

Já a utilização do modelo de Mintzberg foi direcionada de uma outra forma. O roteiro 

de entrevista (apêndice G) foi elaborado com base em elementos trabalhados nas cinco 

configurações de Mintzberg. Buscou-se construir um roteiro que permitisse levantar dados 

capazes de identificar a percepção dos stakeholders da identidade real e ideal da ADVB-PE, o 

que permitiu também classificar a tipologia organizacional segundo o modelo de Mintzberg. 

Quanto à duração das reuniões, a recomendação varia de autor para autor. Morgan apud 

Oliveira (1999) – 1 hora e 30 minutos a 2 horas; Mattar apud Oliveira (1999) – 1 hora e 30 

minutos a 3 horas; Kessler apud Oliveira (1999) – 2 horas. 

Tais autores convergem entre si no sentido de afirmarem que uma reunião inferior a 1 

hora e 30 minutos pode ser improdutiva, pois existe um período inicial para a descontração 

das pessoas e para a introdução do tópico de interesse da pesquisa que pode levar cerca de 30 

minutos. 
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 Assim, levando em consideração tais colocações, foi adotada ainda uma estratégia de 

socialização entre os entrevistados: meia hora antes do início da sessão foi feita uma espécie 

de coffee-break a fim de estimular a integração ente os participantes. E cada sessão durou em 

média 1 hora e 30 minutos. 

 Vale salientar ainda um facilitador encontrado nessas sessões: os integrantes do grupo 

focal de certa forma já se conheciam, pois faziam parte do universo pesquisado, a ADVB–PE, 

o que permitiu desde então certo grau de afinidade entre os participantes. 

Um dos aspectos fundamentais para o sucesso da pesquisa certamente é o conteúdo e 

a validação do roteiro da sessão. No caso desta pesquisa, a validação do roteiro do grupo focal 

deu-se da seguinte forma: 

• revisão feita pelo orientador da dissertação levando em consideração os aspectos de 

lógica e seqüência para obtenção da informação desejada; 

• consulta a uma especialista em grupo focal que pôde fazer suas colocações nos sentido 

de tornar o roteiro ainda mais característico de um “roteiro de grupo focal”. 

 

 

5.2.5  Seleção, instrumentos para o recrutamento dos 
participantes e o recrutamento propriamente dito 
  

 O propósito principal considerado para o recrutamento dos participantes foi sua 

representatividade para com a ADVB-PE, visto que a qualidade dos dados coletados nas 

sessões de grupo focal propiciaria dados mais consistentes para o projeto. 

 Na composição dos stakeholders internos foram entrevistados dois funcionários da 

ADVB-PE, três membros do conselho e três membros da diretoria estatutária. E quanto aos 

stakeholders externos, o grupo focal foi composto de dois associados como pessoa física, dois 
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associados representantes de empresa de pequeno porte, dois associados representantes de 

empresa de médio porte e dois associados representantes de empresa de grande porte, 

conforme quadro abaixo. 

Sessão Nº de participantes Composição 
1ª (Primeira) 
Stakeholders Internos 

8 Dois funcionários: assistentes 
da diretoria 
Dois membros do conselho 
deliberativo 
Um membro do conselho fiscal 
Três membros da diretoria 

2ª (Segunda) 
Stakeholders Externos 

8 Dois associados de pessoa física
Dois associados representantes 
de empresa de pequeno porte 
Dois associados representantes 
de empresa de médio porte  
Dois associados representantes 
de empresa de grande porte 

Quadro 3 - Composição das sessões de grupo focal 
  

 O convite (apêndices B e C) foi formalizado e encaminhado ao público selecionado 

por e-mail, via mala direta, podendo contar ainda com o reforço do convite por telefone pelo 

presidente atual da ADVB-PE, a fim de expor o caráter significativo da realização do grupo 

focal em nível de vantagens para a ADVB-PE. Nele ressaltou-se o porquê da realização do 

grupo focal, suas características, vantagens e benefícios dentro do contexto vivido. 

 

 

5.2.6  Condução das sessões 

 Conforme exposto anteriormente, foram realizadas duas sessões de grupo focal, a fim 

de manter a homogeneidade de cada grupo, dadas suas características específicas. 

 A primeira sessão foi realizada no período diurno, um café da manhã foi servido meia 

hora antes da sessão a fim de promover a integração entre os participantes antes do início da 
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sessão. Esse primeiro grupo era formado pelos stakeholders internos (funcionários, 

conselheiros e diretores da ADVB-PE). A sessão iniciou-se às 8h com uma duração de 90 

minutos. 

 A diferença da segunda sessão para a primeira foi o período em que o mesmo foi 

realizado, à noite, das 19h30 às 21h.  Antes do início dessa sessão, às 19h, foi servido um 

pequeno coffee-break caracterizando o mesmo objetivo da primeira sessão. Dessa vez o 

público selecionado era formado pelos stakeholders externos (clientes associados da ADVB-

PE). 

 Durante a meia hora que antecedeu o início das sessões, foi distribuída a ficha de 

dados pessoais anexado ao primeiro formulário. 

  

 

5.2.7  Transcrição e tratamento dos dados 

 A etapa de análise iniciou-se com a transcrição das reuniões ao qual foi feita por 

especialistas da área, taquígrafas. 

 A abordagem dada à análise dos dados foi uma combinação de aspectos quantitativos 

e qualitativos, visto que o objetivo era conhecer a percepção dos participantes em 

profundidade. Os resultados obtidos a partir do grupo focal são considerados exploratórios e 

não adequados para generalizações, mas representam a idéia dos participantes das reuniões. 

 A análise dos dados qualitativos é em geral uma tarefa complexa e demorada. O tempo 

necessário para sua análise depende basicamente do volume de dados brutos (neste caso a 

transcrição das duas sessões de grupo focal) e da profundidade da análise requerida, segundo 

os objetivos da pesquisa. Por isso foi preciso passar por um processo disciplinado e 
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sistemático buscando resultados verificáveis atentando-se em focar o tópico de interesse com 

um nível de interpretação apropriado aos objetivos da pesquisa. 

 A complexidade deste tipo de análise pode ser identificada em diferentes níveis. É 

necessário atender a uma diversidade de aspectos ao comparar respostas. Apreciar palavras e 

seu significado, o contexto em que foram colocadas as idéias, a consciência interna, a 

freqüência e a extensão dos comentários, a especificidade das respostas, e ao mesmo tempo, 

identificar as grandes idéias, o que apontaria, nesse último caso, a percepção ideal de cada 

um.  

 Quanto aos dados quantitativos, Freitas apud Testa (2001) salienta que a análise dos 

dados quantitativos passa pela identificação e categorização adequada de seus conteúdos, na 

busca pela produção de conhecimentos e identificação de relações que nos permitam avançar 

ma compreensão dos fenômenos investigados.  

 Quanto às respostas obtidas nos formulários, estas foram tabuladas e tratadas por 

porcentagem, o que permitiu e a partir daí a obtenção dos resultados específicos. Os itens 

foram dispostos em quatro tipos de tabelas visto que foram analisadas quatro diferentes 

dimensões:  

1. Percepção Real dos Stakeholders internos; 

2. Percepção Ideal dos Stakeholders internos; 

3. Percepção Real dos Stakeholders externos; 

4. Percepção Ideal dos Stakeholders externos; 

 Cada tabela continha o elemento central da análise, percepção real ou percepção ideal, 

e abaixo seguia com quatro colunas: itens, total dos respondentes, % dos respondentes e a 

classificação na estrutura segundo o modelo de Alves.  
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 Os resultados considerados para análise e classificação da estrutura segundo Alves 

(2003) foram aqueles com resultados maiores ou iguais a 50%, o que representava o equilíbrio 

(50%) e a predominância (maiores que 50%) dos itens, partindo assim para generalização do 

contexto. Esta análise ficará descrita no capítulo 6 (análise de resultados), onde serão 

explicitadas cada tabela com sua referida classificação. 

 Por conseguinte, depois de identificados os itens que obtiveram maior porcentagem 

quanto aos respondentes, a cada item foi atribuída a sua classificação de estrutura. Em seguida 

foi contada a quantidade de itens correspondentes de cada modelo para analisar a estrutura 

predominante. 

 Vale salientar que as estruturas utilizadas na tabela na análise de resultados foram 

apenas a liberativo-transformadora e a ordenativo-conservadora, pois a terceira estrutura, 

considerada por Alves (2003) a do tipo-base, estrutura equiparativo-adaptadora, era a junção 

dos itens das duas estruturas como mostra a tabela abaixo: 

Estrutura 
Equiparativo-Adaptadora 

Estrutura 
Ordenativo-

Conservadora 

Estrutura 
Liberativo-

Transformadora 
Conservação Mudança Conservação Mudança 
Repetição Originalidade Repetição Originalidade 
Rigidez Flexibilidade Rigidez Flexibilidade 
Estabilidade Instabilidade Estabilidade Instabilidade 
Disciplina Autonomia Disciplina Autonomia 
Tradição Contemporaneidade Tradição Contemporaneidade
Regulamentação Desregulamentação Regulamentação Desregulamentação
Padronização Criatividade Padronização Criatividade 
Rotina Inovação Rotina Inovação 
Controle Iniciativa Controle Iniciativa 
Centralização Descentralização Centralização Descentralização 

Quadro 4 – Caracterização das estruturas adaptada pelo autor 
 
 Sendo assim, de posse das tabelas preenchidas, foi possível classificar a estrutura real 

e ideal na percepção dos stakeholders internos e na percepção dos stakeholders externos. 
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5.3  Limitações da Pesquisa 

 Esta pesquisa apresenta certas limitações. Algumas tiveram origem na restrição 

normal de tempo e exigência de prazo inerente ao tipo de dissertação correspondente a um 

mestrado acadêmico. Estas limitações podem remeter a novos estudos temáticos tanto para 

novas pesquisas de mestrado como, também, de doutorado. As três principais limitações 

percebidas pelo autor foram: 

• Por se tratar de um estudo de caso, os resultados dessa pesquisa detêm-se ao objeto de 

estudo específico, não podendo ter seu resultado aplicado a generalizações; 

• O caráter associativista da organização em análise, mesmo sem desmerecer esta 

pesquisa, determinou a ousadia e mais uma limitação deste estudo.  

• Por se tratar de uma pesquisa com declarado viés gerencialista, as dimensões 

dominação e poder não tiveram o aprofundamento que poderia ser atribuído numa 

pesquisa que considera elementos culturais. 

Desta forma, foram relatados os aspectos referentes à metodologia utilizada para a 

realização dessa dissertação, bem como as limitações percebidas pelo autor. 

O capítulo seguinte apresenta as análises realizadas a partir dos dados obtidos durante 

o desenvolvimento da pesquisa. 
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6  Análise dos resultados 

Visando atingir os objetivos propostos, este capítulo apresenta a análise dos dados 

obtidos segundo a metodologia apresentada no capítulo cinco (metodologia) e no capítulo 

quatro (fundamentação teórica). 

 Os dados coletados foram analisados em cinco etapas como mostra a esquematização 

da figura 8 na página 78. A primeira etapa descreveu a percepção real e a percepção 

idealizada dos stakeholders internos da identidade da organização. Em seguida, foi descrita na 

segunda etapa a percepção real e a percepção idealizada dos stakeholders externos da 

identidade da organização. Na terceira etapa foram descritos os gaps encontrados entre essas 

percepções.  

 A classificação da estrutura organizacional extraída da percepção dos stakeholders 

internos e dos stakeholders externos, tanto de sua situação atual quanto da situação idealizada 

por eles, foi baseada nos conceitos utilizados por Mintzberg (2003) e por Alves (2003). Esses 

conceitos foram explorados na quarta e na quinta etapa desse capítulo.   

 Na quarta etapa foram classificados os tipos de estrutura organizacional condizentes 

com a realidade da ADVB-PE e a idealizada para a mesma, segundo o modelo teórico de 

Mintzberg (2003), considerando a descrição das cinco configurações definidas por ele que se 

encontram resumidas no quadro 1 do capítulo quatro (fundamentação teórica) na página 36.  

Esta descrição resumida pode ser vista de forma completa e detalha no anexo D. Na quinta 

etapa foi utilizado o modelo multidimensional-reflexivo de Alves (20003) e os seus três tipos 

de estruturas híbridas para a classificação da realidade e da idealização da estrutura 

organizacional da ADVB-PE.  
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GAPS CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

PERCEPÇÃO DA 
IDENTIDADE 

ORGANIZACIONAL 

 ETAPA 1 
Percepção dos 

Stakeholders Internos 
 

• Percepção Real 
• Percepção Ideal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA 3 
• Gap entre a  percepção real dos 
stakeholders internos x percepção  ideal 
dos stakeholders internos 
• Gap entre a  percepção real dos 
stakeholders externos x percepção  ideal 
dos stakeholders externos 
• Gap entre a  percepção real dos 
stakeholders internos x percepção  real dos
stakeholders externos 
• Gap entre a  percepção ideal dos 
stakeholders internos x percepção  ideal 
dos stakeholders externos 
• Gap entre a  percepção real dos 
stakeholders internos x percepção  ideal 
dos stakeholders externos 
• Gap entre a  percepção real dos 
stakeholders externos x percepção  ideal 
dos stakeholders internos 

ETAPA 4 
Segundo Mintzberg: 

 
•Estrutura Organizacional existente na visão dos 
stakeholders internos 
•Estrutura Organizacional idealizada na visão dos 
stakeholders internos 
•Estrutura Organizacional existente na visão dos 
stakeholders externos 
•Estrutura Organizacional idealizada na visão dos 
stakeholders externos  ETAPA 2 

Percepção dos 
Stakeholders Externos 

 
• Percepção Real 
• Percepção Ideal 

ETAPA 5 
Segundo Alves: 

 
•Estrutura Organizacional existente na visão dos 
stakeholders internos 
•Estrutura Organizacional idealizada na visão dos 
stakeholders internos 
•Estrutura Organizacional existente na visão dos 
stakeholders externos 
•Estrutura Organizacional idealizada na visão dos 
stakeholders externos  

 
 
 
 

Figura 8 – Esquematização da análise dos resultados 
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6.1  Percepção dos stakeholders internos da identidade da 
ADVB-PE 
 
6.1.1  Percepção real 

 Agregando os dados levantados na sessão de grupo focal realizada com os 

stakeholders internos, foi percebida a predominância de algumas características conforme 

colocado pelos entrevistados. 

 Num primeiro momento ficou claro que na percepção dos stakeholders internos a 

organização encontra-se numa fase de transição e por isso alguns elementos não poderiam ser 

avaliados, visto apresentarem ainda traços da gestão anterior. A organização responde ao 

ambiente em transformação ainda de forma conservadora onde é percebida a necessidade de 

mudança e inovação e que a mesma ainda não aconteceu. 

 O processo de tomada de decisão foi percebido como centralizado, retardando 

principalmente a implementação das ações. Isso pôde ser também demonstrado quando os 

próprios entrevistados salientaram sobre o não conhecimento, por exemplo, de como os 

departamentos estão agindo com relação às metas organizacionais, havia apenas um 

planejamento estratégico elaborado no início da gestão mas que não vigorou na prática. O 

desconhecimento do organograma, por exemplo, demonstrou o grande gargalo existente entre 

o que consta no planejamento (papel) e o que de fato se executa. 

 Quanto à liderança exercida na ADVB-PE, afirmam que a real predominância é do 

autocratismo, mesmo não sendo o que eles defendem, uma vez que se houve a tentativa de 

fazer valer a democracia, mas não surtiu resultado. Por isso, para que as decisões 

acontecessem, foi preciso centralizá-las e adotar uma liderança autocrática. Ressaltaram 

também o constante e efetivo uso da tradição e dos laços afetivos como elementos 

predominantes da cultura organizacional. 
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 A missão organizacional foi retratada como grande referência em promover e destacar 

os “tops”: eventos que são organizados pela ADVB-PE com a finalidade de premiar as 

melhores organizações nas diferentes categorias. Entretanto houve um lado demasiadamente 

criticado que foi a questão da elitização. Nas palavras dos stakeholders internos, hoje a 

ADVB-PE tornou-se uma associação elitizada em suas premiações onde apenas os maiores e 

mais fortes se sobressaem e são premiados. Essa elitização deve-se ao fato dos recursos 

exigidos para se candidatar às premiações tornar-se-ia impraticável para empresas de pequeno 

porte. Ficou claro que isso gera um clima de insatisfação em muitos associados por se 

sentirem excluídos do processo de premiação e sem perspectivas de oportunidades à vista. 

 Como valores e princípios destacaram-se a ética e o respeito dentro do marketing, as 

relações de network e o reconhecimento exógeno à atividade empresarial.  

 A ADVB-PE na percepção dos stakeholders internos apresentou algumas 

características que foram consideradas por eles essenciais à organização: 

• Credibilidade; 

• Diretoria e Conselho de boa imagem; 

• Ética e respeito; 

• Marca forte; 

• Liderança; 

• Os eventos são organizados e de qualidade. 
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6.1.2  Percepção ideal 

 Da mesma forma que foi descrita nos parágrafos anteriores a percepção que os 

stakeholders internos têm da identidade real da ADVB-PE, a seguir serão descritos como é 

que esse mesmo público projeta a identidade ideal da ADVB-PE. 

 Considerando o ambiente onde as organizações estão inseridas em um mercado 

turbulento, de constante mudança e rápidas transformações, os stakeholders internos 

perceberam que existe a necessidade da mudança. Para eles, a melhor forma de responder a 

esse ambiente competitivo e acirrado é buscando a inovação a fim de multiplicar os resultados 

organizacionais. Segundo os stakeholders internos, é preciso difundir os conceitos de 

marketing e de responsabilidade social, que na concepção deles é o que chama o consumidor. 

É por e, prática a missão formalizada da organização, ou seja, aquilo que realmente consta no 

papel e que não foi ainda internalizado por seus componentes.  

 Quanto ao processo de tomada de decisão, afirmaram que o ideal é a sua delegação. 

Dois grupos poderiam solucionar o problema da decisão centralizada e retardada: um primeiro 

grupo seria indicado para tomar as decisões propriamente ditas, e um outro grupo estaria 

responsável por implementar as ações definidas anteriormente. O ideal na concepção deles 

seria promover antes de tudo o espírito associativista dificultado principalmente, devido ao 

aspecto individualista da cultura regional. O conflito se estabelece na constante luta do poder 

pela busca da satisfação das necessidades individuais. Buscar o compartilhamento de todos, 

incentivando a humildade humana, definindo a razão do grupo e implementando as ações 

estabelecidas no planejamento. Isso poderia promover o cooperativismo que permitira, 

inclusive, corrigir falhas mencionadas anteriormente quanto ao departamento e suas metas 

organizacionais. Uma vez definidas as metas de cada departamento, delegando suas 
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responsabilidades e criando o espírito associativista, os resultados segundo os stakeholders 

internos, seriam satisfatoriamente otimizados.  

 Quanto ao tipo de liderança ideal, foi percebida a necessidade de uma liderança 

democrática e de uma ação executiva que viabilizasse a implementação das ações.   

 A missão idealizada é exatamente a contrária da real. Na percepção dos stakeholders 

internos, a missão precisa ser massificada, sair da elitização. Promover treinamentos, cursos e 

palestras que leve a todos a informação e o conhecimento que reforçaria a identidade perdida 

da ADVB-PE.  

 Outra questão que foi bastante discutida e exposta no decorrer da sessão foi a 

idealização dos valores e princípios da ADVB-PE. Muitos pontos foram ressaltados pelos 

stakeholders internos como pontos de melhoria e mudança. O primeiro deles refere-se à 

própria percepção dos valores, o de fazer percebê-los dentro e fora da ADVB-PE despertando 

a percepção destes valores em seus associados. A preocupação com o desenvolvimento de 

competências profissionais como cursos, palestras e capacitação profissional foi ressaltada 

como uma forte idealização para a organização que, inclusive, já trabalhou nesse âmbito mas 

não deu continuidade. É um princípio, que segundo eles, precisa ser fortalecido e praticado já 

que a ADVB-PE tem este foco mas não o coloca em prática. 

 Como qualidades essenciais que ainda faltam à ADVB-PE na percepção dos 

stakeholders internos foram citadas as que se seguem: 

• Definição clara do organograma 

• Transparência e credibilidade; 

• Representatividade; 

• Imediatismo/agilidade; 

• Oferta de produtos compatíveis com as necessidades de seus clientes 
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• Ênfase no relacionamento 

• Prospecção de associados potenciais; 

• Manual de procedimentos; 

• Promover os treinamentos, cursos e capacitação profissional   

 

 

6.2 Percepção dos stakeholders externos da identidade da 

ADVB-PE 
 

6.2.1  Percepção real 

 Da mesma forma que foi descrita a percepção dos stakeholders internos quanto à 

identidade da ADVB-PE com base em elementos da cultura organizacional, os stakeholders 

externos, ao decorrer da sessão de grupo focal, também deixaram registrados pontos de 

grande relevância ao qual serão descritos nos próximos parágrafos. 

 Na percepção dos stakeholders externos, a ADVB-PE tem respondido ao ambiente 

turbulento e de aceleradas mudanças de forma ainda conservadora, tenta-se inovar mas não se 

consegue, pois o que predomina hoje são as práticas públicas. 

 O processo de tomada de decisão ainda está retardado devido à existência da 

centralização, tornando o processo inadequado para o ambiente atual onde as organizações 

estão inseridas. Segundo eles, isso até justifica o posicionamento da ADVB-PE quanto à 

forma conservadora de responder ao ambiente em transformação. Esse conservadorismo é 

mostrado também na ineficiência da comunicação entre os departamentos, uma vez que foi 

salientado pelos entrevistados o desconhecimento de como cada departamento vem agindo 

com relação às metas organizacionais. 
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 Quanto à liderança exercida dentro da organização, foi percebida pelos stakeholders 

externos a credibilidade do líder para com todos que compõem a organização. Entretanto, o 

caráter centralizador foi mais uma vez marcante e mostrado como ponto importante e 

prioritário para mudar. Muitos associados, por exemplo não conseguem sentir a sua utilidade 

como associado e isso acaba gerando, na opinião deles, um clima de insatisfação. Sob o ponto 

de vista cultural, eles afirmaram em unanimidade o uso predominante dos laços afetivos e da 

tradição no contexto organizacional. 

Quando foi questionado aos stakeholders externos sobre a missão da ADVB-PE, 

alguns de imediato afirmaram não saber exatamente qual era, outros responderam que a 

missão organizacional estava centrada em um processo de continuidade de gestão para gestão, 

que visava proporcionar reuniões de profissionais de marketing e agregar os diversos nichos, 

consolidando-se como associação. 

Ainda foram salientados, nesse mesmo contexto, os valores e princípios que na 

opinião deles era percebida como a existente na ADVB-PE. Acreditam que o modelo 

existente seja razoavelmente bom, mas ainda deixa a desejar. Questionaram com forte ênfase 

se o resultado alcançado era exatamente o esperado, e que apesar do reconhecimento que a 

ADVB-PE conquistou no mercado as oportunidades passam e não são aproveitadas porque 

continuam na mesmice. As decisões continuam centralizadas, lentas e a política toma parte 

desse contexto. Os eventos foram focados como um dos grandes destaques da organização, 

apesar da excessiva predominância da formalidade. Afirmaram que a ADVB-PE tem 

necessidade urgente e latente por mudança. 
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Os stakeholders externos citaram ainda as qualidades essenciais reais percebidas na 

organização: 

• Credibilidade; 

• Premiação;  

• Marca Forte; 

• Perspectivas de gerar negócio; 

• Diretoria e Conselho de boa imagem 

 

 

6.2.2  Percepção ideal 

 Quando se tem um ideal de modelo, certamente, é porque o que existe na realidade 

ainda precisa ser modificado.  

 Assim como foram descritas a percepção real e a percepção ideal dos stakeholders 

internos, segue abaixo a descrição de qual seria a identidade ideal da ADVB-PE na percepção 

dos stakeholders externos considerando elementos da cultura organizacional. 

 Ao se questionar o aspecto do ambiente em transformação e a forma de resposta a esse 

ambiente, todos concordaram em afirmar que é preciso mudar, inovar. Segundo eles, a 

inovação parte do princípio de se estabelecer, em uma primeira instância, um forte elo de 

ligação entre a organização e seus associados, provocando o clima de integração e o espírito 

associativista. É preciso que se conheça a necessidade de seus clientes associados. O ambiente 

de hoje requer ação inovada e a ADVB-PE precisa correr atrás disso.    

 O processo de tomada de decisão, afirmaram eles, está caminhando para uma 

mudança. Alcançar o ideal seria manter um processo de tomada de decisão delegado e 

descentralizado que geraria responsabilidades independentes e faria com que cada um se 
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sentisse útil e parte integrante da organização. Essa delegação permitiria, por exemplo, 

resolver a questão do desconhecimento de como os departamentos estariam agindo com 

relação às metas organizacionais. Poder-se-ia criar um canal de comunicação que viabilizasse 

e permitisse a todos saberem dos acontecimentos e estimular ainda mais o senso integrativo e 

associativista. 

 Quanto à liderança exercida, os stakeholders externos afirmaram que uma liderança 

participativa permitiria a melhor difusão dos objetivos e metas de todos integrantes. Ouvir e 

atender mais aos seus associados, criando metas claras de crescimento e motivando-os, 

fazendo-os se sentir parte da organização. Estabelecer uma administração focada para 

resultados, fazendo cada integrante vestir a camisa da ADVB-PE. Alguns entrevistados ainda 

mencioram a idéia da contratação de um executivo especialista, com funções técnicas e 

executivas que propiciassem agilidade na implementação das ações definidas pela 

presidência.  

 A questão da missão da ADVB-PE foi respondida com algumas considerações: 

segundo eles é preciso buscar uma orientação voltada para o desenvolvimento em nível de 

gestão de pessoas , de tempo e de processo, desenvolver ações de pessoas hoje é o diferencial. 

É necessário dispor de mão de obra qualificada para a sobrevivência e o alcance de vantagem 

competitiva. Intensificar os relacionamentos interempresariais também representa um forte 

posicionamento pró-ativo para mudança. 

 Os valores e princípios ressaltados como idealização dos stakeholders internos para a 

ADVB-PE retificam o que na concepção deles era tido como falho na situação real existente 

na organização. Quanto aos eventos foi mencionada a necessidade de um maior planejamento 

para que fossem minuciosamente detalhados todos os passos para a realização dos eventos, 

sendo ainda enfatizado a sondagem pós-evento a fim de levantar o grau de satisfação de seus 
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associados, se as expectativas foram atendidas e a partir daí buscar melhoria contínua. Foi 

idealizada também a informalidade desses eventos. Afirmaram ainda que as empresas 

associadas precisam se falar mais a fim de obter mais interação. Promover encontros para 

proximidade das pessoas proporcionaria um forte elo entre elas. 

 Ainda como forma de buscar melhoria no âmbito organizacional, vislumbrando 

mudanças que agregassem grandes resultados na percepção deles, os stakeholders externos 

pontuaram algumas qualidades essenciais que faltam à ADVB-PE. 

• Definição clara do organograma 

• Promover encontros específicos para que o negócio possa ser tocado – estimular a 

continuidade do negócio pós-evento; 

• Investimento na geração de cases. 

• Criação do portfólio da ADVB-PE 

• Criar atrativos para reunião visando a busca e a troca de idéias; 

• Implementar as ações estabelecidas no planejamento, promovendo mais ações que 

possibilitem resultados 

• Integração 

• Premiação 

• Geração de oportunidades de emprego; 

• Maior motivação de seus associados 

• Ênfase no relacionamento 

• Promover treinamentos, cursos e capacitação profissional  
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E por fim, em última análise, os stakeholders externos afirmaram a necessidade de 

mudança quanto à predominância da tradição no contexto organizacional. Na percepção deles, 

acreditam que seja preciso quebrar um pouco o paradigma tradicionalista e inovar.  

 

 

6.3  Análise dos gaps 

 Os gaps, como comentado anteriormente no capítulo cinco (metodologia), têm como 

finalidade, levantar as diferenças existentes entre as percepções real e ideal da identidade e da 

estrutura organizacional sob a ótica dos stakeholders internos e externos. A análise foi feita de 

forma objetiva. Os itens analisados foram descritos em quadros para se cruzar as percepções 

investigadas e demonstrar os gaps encontrados. A análise foi feita sob seis aspectos como 

mostrou a figura 8 desse capítulo (página 78). 
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6.3.1  Descrição dos gaps entre a  percepção real e a percepção  
ideal dos stakeholders internos 
 

Itens Percepção real dos  
stakeholders internos 

Percepção ideal dos  
stakeholders internos 

Resposta da 
organização 
ao ambiente  

• Conservação • Inovação 

Processo de 
tomada de 
decisão 

• Centralizado 
• Retardado 

• Delegada 
• Implementar as ações 
estabelecidas no planejamento, 
promovendo mais ações que 
possibilitem resultados 
• Promover o cooperativismo 

Tipo de 
Liderança 

• Autocrática • Democrática 

Missão • Promover e destacar os “tops” 
• Elitizada em suas premiações 

• Promover e destacar os “tops” 
• Massificar mais a missão 

Valores e 
Princípios 

• Ética e respeito no marketing 
• Relações de network 
• Reconhecimento exógeno à 
atividade empresarial 

• Ética e respeito no marketing 
• Relações de network 
• Reconhecimento exógeno à 
atividade empresarial 
• Despertar a visão para a percepção 
• Desenvolvimento de competências 
profissionais 

Qualidades 
Essenciais 

• Credibilidade 
• Diretoria e Conselho de boa 
imagem 
• Passa a impressão de uma 
entidade organizada 
• Ética e respeito 
• Marca forte 
• Liderança 
• Os eventos são organizados e de 
qualidade 
 

• Definição clara do organograma 
• Transparência e credibilidade  
• Representatividade 
• Imediatismo/agilidade 
• Oferta de produtos compatíveis 
com as necessidades de seus clientes 
• Ênfase no relacionamento 
• Prospecção de associados 
potenciais 
• Manual de procedimentos 
• Promover, treinamentos, cursos e 
capacitação profissional  

Quadro 5 – Descrição da percepção real dos stakeholders internos x 
percepção ideal dos stakeholders internos 

 

Na primeira análise como mostra o quadro acima, foi possível descrever os gaps 

encontrados entre as percepções real e ideal dos stakeholders internos com relação à 
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identidade da ADVB-PE. O primeiro gap encontrado nessa análise refere-se ao 

posicionamento da ADVB-PE com relação ao ambiente em transformação. Enquanto que a 

realidade mostrada da ADVB-PE na percepção de seus stakeholders internos é de uma 

postura conservadora, o que se busca como forma de projeção para o futuro é exatamente o 

oposto, a inovação.  

O processo de tomada de decisão mostrou o segundo gap entre o real e o ideal 

projetado para a ADVB-PE. A realidade mostra um processo de tomada de decisão 

centralizado e retardado, enquanto que o ideal projeta agilidade no processo através da 

delegação. Esse gap está associado a um terceiro gap referente a tipo de liderança exercido 

dentro da ADVB-PE. Liderança autocrática gera sistema centralizador e reforça ainda mais 

realidade existente da organização. Entretanto, o que se busca é um tipo de liderança 

democrática que mobilize a delegação e acelere a processo de tomada de decisão.  

O gap encontrado entre a missão real e a idealizada para a organização estudada 

apontou claramente a passagem de sua missão elitizada em suas premiações em suas 

premiações para uma massificada. E quanto aos valores e princípios, o desenvolvimento de 

competências profissionais e a preocupação em despertar a visão para a percepção dos valores 

e princípios da ADVB-PE foram também foram apontadas como pontos divergentes entre a 

percepção real e a ideal.  

Em última análise, no que se refere às qualidades essenciais existentes na ADVB-PE e 

as qualidades essenciais para ela idealizadas, constatou-se o maior dos gaps encontrados nesse 

contexto, uma vez que as qualidades essenciais puderam resumir em alguns tópicos o gap 

entre a realidade e a idealização da identidade da ADVB-PE na percepção dos stakeholders 

internos. As qualidades definidas como gap entre o real e o ideal foram:  
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• Transparência  

• Constante atualização 

• Imediatismo 

• Representatividade 

• Oferta de produtos compatíveis com as necessidades de seus clientes  

• Ênfase no relacionamento 

• Prospecção de associados potenciais 

• Criação do manual de procedimentos 

• Promover, treinamentos, cursos e capacitação profissional 
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6.3.2  Descrição dos gaps entre a  percepção real dos stakeholders 
externos x percepção  ideal dos stakeholders externos 
 

Itens Percepção real dos  
stakeholders externos 

Percepção ideal dos 
stakeholders externos 

Resposta da 
organização 
ao ambiente  

• Conservação 
 

• Inovação e mudança 
• Integração  

Processo de 
tomada de 
decisão 

• Centralizado 
• Retardado 
• Inadequado 

• Delegada 
• Descentralizado 
• Mais comunicação  

Tipo de 
Liderança 

• Credibilidade do líder 
• Centralizada 

• Participativa, especialista, técnica e 
executiva 

Missão • Processo de continuidade de 
gestão para gestão 
• Proporcionar reuniões de 
profissionais de marketing 
• Agregar os diversos nichos de 
mercado 

• Desenvolver ações de pessoas 
• Ênfase no relacionamento 

Valores e 
Princípios 

• Práticas políticas 
• Eventos 
• Reconhecimento exógeno à 
atividade empresarial 
• Muita formalidade 

• Buscar atender as expectativas e as 
necessidades de seus clientes  
 
 

Qualidades 
Essenciais 

• Credibilidade 
• Diretoria e Conselho de boa 
imagem 
• Marca forte  
• Premiação  
• Perspectivas de gerar negócios 
 

• Definição clara do organograma 
• Investimento na geração de cases 
• Criação do portfólio da ADVB-PE 
• Criar atrativos para reunião visando a 
busca e a troca de idéias; 
• Implementar as ações estabelecidas 
no planejamento, promovendo mais 
ações que possibilitem resultados 
• Integração 
• Premiação 
• Maior motivação de seus associados 
• Geração de oportunidades de 
emprego 
• Ênfase no relacionamento 
• Promover cursos, palestras, e 
treinamentos  

Quadro 6 - – Descrição da percepção real dos stakeholders externos x percepção ideal dos 
stakeholders externos 
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 A segunda análise dos gaps foi decorrente da percepção dos stakeholders externos 

quanto à situação existente e a idealizada da identidade organizacional. Assim como os 

stakeholders internos, o primeiro gap identificado foi quanto à forma de resposta da ADVB-

PE ao ambiente em transformação, que na sua percepção real demonstrou o caráter 

conservador da organização, e que se diverge de sua projeção de futuro, onde se idealiza um 

posicionamento inovador. 

 Delegação, descentralização e comunicação foram aspectos levantados como 

idealização de futuro dos stakeholders externos no que se refere ao processo de tomada de 

decisão na ADVB-PE, apontado assim como mais um gap nessa análise, pois o que se tem 

hoje na percepção de seus stakeholders externos é uma ADVB-PE centralizada e inadequada 

cuja comunicação é incipiente e o processo de tomada de decisão retardado. Essa realidade 

pôde ser reforçada sob o aspecto da liderança que demonstra um caráter centralizador, apesar 

da credibilidade existente do líder. E assim mais um gap pôde ser encontrado visto a 

idealização de uma nova forma de liderança, participativa e composta de um executivo 

especialista, com funções técnicas e executivas. 

 Missão, valores e princípios merecem também a devida análise e consideração. O gap 

encontrado entre a missão real e a ideal reflete-se basicamente nas pessoas e seus 

relacionamentos. Enquanto que a missão praticada hoje na ADVB-PE enfatiza a questão dos 

processos para gerar resultados, a missão idealizada reforça a idéia de se ter uma missão 

voltada para desenvolver ações de pessoas e intensificar os relacionamentos interempresarias, 

visto foco voltado, na visão da vantagem competitiva, para as pessoas. 

 No que compete aos valores e princípios organizacionais, o gap encontrado entre a 

percepção dos stakeholders externos quanto à situação real da ADVB-PE e a situação 

idealizada foi bem elevado. Apesar da ADVB-PE valorizar a promoção de eventos e ter como 



 101
 

 
 
um dos seus princípios estimular o reconhecimento exógeno à atividade empresarial, o uso 

excessivo da formalidade demonstra o caráter político da organização que diverge 

consideravelmente da idealização de futuro de seus stakeholders externos, ao qual idealizam 

uma ADVB-PE que além de promover eventos e focar o Reconhecimento exógeno à atividade 

empresarial, busque atender as expectativas e necessidades de seus clientes. 

 No que compete às qualidades essenciais da organização, um último gap merece seu 

devido destaque por focar os vários aspectos da identidade da ADVB-PE e que remetem à 

idealização de seu futuro partindo do princípio do que é percebido hoje na organização em 

estudo: 

• Investimento na geração de cases 

• Criação do portfólio da ADVB  

• Criação de atrativos para as reuniões visando a busca e a troca de idéias; 

• Implementar as ações estabelecidas no planejamento, promovendo mais ações que 

possibilitem resultados 

• Integração 

• Premiação 

• A busca por outras formas de beneficiar o associado e desenvolver ações o faça se 

sentir mais valorizado 

• Geração de oportunidades de emprego 

• Ênfase no relacionamento 

• Promover treinamentos, cursos e capacitação profissional  
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6.3.3  Descrição dos gaps entre a  percepção real dos stakeholders 
internos x percepção  real dos stakeholders externos 
 

Itens Percepção real dos  
stakeholders internos 

Percepção real dos 
stakeholders externos 

Resposta da 
organização 
ao ambiente  

• Conservação • Conservação 
 

Processo de 
tomada de 
decisão 

• Centralizado 
• Retardado 

• Centralizado 
• Retardado 
• Inadequado 

Tipo de 
Liderança 

• Autocrática • Credibilidade do líder 
• Centralizada 

Missão • Promover e destacar os “tops” 
• Elitizada em suas premiações 

• Processo de continuidade de 
gestão para gestão 
• Proporcionar reuniões de 
profissionais de marketing 

Valores e 
Princípios 

• Ética e respeito no marketing 
• Relações de network 
• Reconhecimento exógeno à 
atividade empresarial 

• Práticas políticas 
• Foco nos Eventos 
• Reconhecimento exógeno à 
atividade empresarial 
• Muita formalidade 

Qualidades 
Essenciais 

• Credibilidade 
• Diretoria e Conselho de boa 
imagem 
• Passa a impressão de uma 
entidade organizada 
• Ética e respeito 
• Marca forte 
• Liderança 
• Os eventos são organizados e de 
qualidade 

• Credibilidade 
• Diretoria e Conselho de boa 
imagem 
• Marca forte  
• Premiação  
• Perspectivas de gerar negócios 
 

Quadro 7 - – Descrição da percepção real dos stakeholders internos x 
percepção real dos stakeholders externos 

  

 Na terceira análise foram levantados os gaps existentes entre a percepção real dos 

stakeholders internos e percepção real dos stakeholders externos. Tanto os stakeholders 

internos quanto os externos percebem a ADVB-PE como uma organização de postura 

conservadora, onde o processo de tomada de decisão é retardado devido à sua centralização. 
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 Quanto ao tipo de liderança foi encontrado um pequeno gap que foi quanto à 

credibilidade do líder, salientada pelos stakeholders externos, mas não pelos internos. Mas de 

uma forma generalizada, ambos percebem o tipo de liderança exercida na ADVB-PE sob uma 

mesma ótica, autocrática e centralizada. 

 A missão da ADVB-PE apresentou alguns traços divergentes entre as duas percepções 

analisadas. Enquanto que os stakeholders internos descreveram a questão da missão Elitizada 

em suas premiações em suas premiações, os stakeholders externos perceberam o caráter 

temporal da gestão associativista. E no que diz respeito aos valores e princípios da ADVB-PE, 

os stakeholders externos foram mais além em sua percepção, pois descreveram, além dos 

pontos convergentes com os stakeholders internos, o uso excessivo da formalidade 

demonstrada pelas práticas públicas.  

 E para finalizar essa análise, foram salientados aspectos mais generalizados que 

compete, sob a forma de classificação, as qualidades essenciais percebidas como existentes na 

ADVB-PE. No meio de inúmeras convergências foram encontrados alguns pontos divergentes 

entre a percepção real dos stakeholders internos e percepção real dos stakeholders externos, 

que aponta assim, mais um gap para referida análise. A Ética, o respeito e a liderança foram 

qualidades apresentadas apenas pelos stakeholders internos. 



 104
 

 
 
6.3.4  Descrição dos gaps entre a  percepção ideal dos stakeholders 
internos x percepção  ideal dos stakeholders externos 
 

Itens Percepção ideal dos stakeholders 
internos 

Percepção ideal dos stakeholders 
externos 

Resposta da 
organização 
ao ambiente  

• Inovação • Inovação e mudança 
• Integração  

Processo de 
tomada de 
decisão 

• Delegada 
• Implementar as ações 
estabelecidas no planejamento, 
promovendo mais ações que 
possibilitem resultados 
• Promover o cooperativismo 

• Delegada 
• Descentralizado 
• Mais comunicação  

Tipo de 
Liderança 

• Democrática • Participativa, especialista, técnica e 
executiva 

Missão • Promover e destacar os “tops” 
• Massificar mais a missão 

• Desenvolver ações de pessoas 
• Ênfase no relacionamento 

Valores e 
Princípios 

• Ética e respeito no marketing 
• Relações de network 
• Reconhecimento exógeno à 
atividade empresarial 
• Despertar a visão para a percepção
• Desenvolvimento de competências 
profissionais 

• Buscar atender as expectativas e as 
necessidades de seus clientes  
 
 

Qualidades 
Essenciais 

• Definição clara do organograma 
• Transparência e credibilidade  
• Representatividade 
• Imediatismo/agilidade 
• Oferta de produtos compatíveis 
com as necessidades de seus clientes 
• Ênfase no relacionamento 
• Prospecção de associados 
potenciais 
• Manual de procedimentos 
• Promover, treinamentos, cursos e 
capacitação profissional 

• Definição clara do organograma 
• Investimento na geração de cases 
• Criação do portfólio da ADVB-PE 
• Criar atrativos para reunião 
visando a busca e a troca de idéias; 
• Implementar as ações 
estabelecidas no planejamento, 
promovendo mais ações que 
possibilitem resultados 
• Integração 
• Premiação 
• Motivar os associados 
• Geração de oportunidades de 
emprego 
• Ênfase no relacionamento 
• Promover cursos, palestras, e 
treinamentos  

Quadro 8 - – Descrição da percepção ideal dos stakeholders internos x 
percepção ideal dos stakeholders externos 
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Quanto à idealização da ADVB-PE sob a ótica do stakeholders internos e dos 

externos, novos gaps foram levantados nessa quarta análise. Apesar de não terem utilizado as 

mesmas palavras, mas sinônimos que retrataram ao final o mesmo cenário, houve também 

uma convergência de percepção no que compete aos três primeiros itens: forma de resposta ao 

ambiente em transformação inovadora, processo de tomada de decisão delegado e um tipo de 

liderança democrática e participativa. Foi acrescentada ainda pelos stakeholders internos 

quanto ao processo de tomada de decisão a necessidade de Implementar as ações 

estabelecidas no planejamento, promovendo mais ações que possibilitem resultados e de se 

promover o cooperativismo. E pelos stakeholders externos, foi idealizada ainda a mudança e 

integração no que diz respeito a forma de resposta ao ambiente em transformação, além de se 

buscar descentralizar a processo de tomada de decisão através da viabilização dos canais de 

comunicação  

 A missão idealizada sob as duas óticas, tanto dos stakeholders internos como dos 

stakeholders externos, apresentaram mais divergências definindo mais um gap nessa análise. 

Enquanto que os stakeholders internos idealizam uma missão massificada e que continue a 

promover e destacar os “tops”, os stakeholders externos foram mais além em sua idealização 

e focaram o desenvolvimento de ações de pessoas e o relacionamento intensificado entre 

empresas como idealização para a ADVB-PE em sua missão. 

 Os valores e princípios da ADVB-PE definiram um elevado gap na análise em 

questão. Dessa vez quem foi mais além em sua idealização foram os stakeholders internos, 

que apontaram como valores e princípios idealizados a ética e o respeito no marketing, as 

relações de network, o Reconhecimento exógeno à atividade empresarial, o despertar a visão 

para a percepção e o desenvolvimento de competências profissionais. Já os stakeholders 
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externos ressaltaram apenas a busca do atendimento às expectativas e necessidades de seus 

clientes. 

 Como última consideração nessa análise, foram comparadas as qualidades essenciais 

idealizadas pelos stakeholders internos e pelos stakeholders externos, e definido o gap para 

esse item analisado. As qualidades divergentes encontradas nessa análise foram: 

• Transparência  

• Constante atualização 

• Representatividade 

• Imediatismo 

• Oferta de produtos compatíveis com as necessidades de seus clientes  

• Prospecção de associados potenciais 

• Criação de um manual de procedimentos 

• Investimento na geração de cases 

• Criação do portfólio da ADVB  

• Criação de atrativos para as reuniões visando a busca e a troca de idéias; 

• Implementar as ações estabelecidas no planejamento, promovendo mais ações que 

possibilitem resultados 

• Integração 

• Premiação 

• Busca por outras formas de beneficiar o associado e desenvolver ações o faça se sentir 

mais valorizado 

• Geração oportunidades de emprego 
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6.3.5  Descrição dos Gaps entre a  percepção real dos stakeholders 
internos x percepção  ideal dos stakeholders externos 
 

Itens Percepção real dos  
stakeholders internos 

Percepção ideal dos  
stakeholders externos 

Resposta da 
organização 
ao ambiente  

• Conservação • Inovação e mudança 
• Integração  

Processo de 
tomada de 
decisão 

• Centralizado 
• Retardado 

• Delegada 
• Descentralizado 
• Mais comunicação  

Tipo de 
Liderança 

• Autocrática • Participativa, especialista, técnica 
e executiva 

Missão • Promover e destacar os “tops” 
• Elitizada em suas premiações 

• Desenvolver ações de pessoas 
• Ênfase no relacionamento 

Valores e 
Princípios 

• Ética e respeito no marketing 
• Relações de network 
• Reconhecimento exógeno à 
atividade empresarial 

• Buscar atender as expectativas e as 
necessidades de seus clientes  
 

Qualidades 
Essenciais 

• Credibilidade 
• Diretoria e Conselho de boa 
imagem 
• Passa a impressão de uma 
entidade organizada 
• Ética e respeito 
• Marca forte 
• Liderança 
• Os eventos são organizados e de 
qualidade 
 

• Investimento na geração de cases 
• Criação do portfólio da ADVB-PE 
• Criar atrativos para reunião 
visando a busca e a troca de idéias; 
• Implementar as ações estabelecidas 
no planejamento, promovendo mais 
ações que possibilitem resultados 
• Integração 
• Premiação 
• Maior motivação de seus 
associados 
• Geração de oportunidades de 
emprego 
• Ênfase no relacionamento 
• Promover cursos, palestras, e 
treinamentos 

Quadro 9 - – Descrição da percepção real dos stakeholders internos x 
percepção ideal dos stakeholders externos 

  

 A quinta análise descrita levou como variáveis a percepção real dos stakeholders 

internos e a percepção ideal dos stakeholders externos com relação à identidade da ADVB-

PE. Nessa análise foram encontrados os maiores gaps quando comparados às outras análises. 

Em todos os itens foram encontradas divergências de percepção, o que corresponde observar a 
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grande distância estabelecida entre a identidade existente da ADVB-PE sob a ótica dos 

stakeholders internos e a identidade idealizada da mesma sob a ótica dos seus stakeholders 

externos. 

 Uma postura conservadora, com estilo autocrático e centralizador no processo de 

tomada de decisão apontou a realidade percebida dos stakeholders internos quanto à 

identidade da ADVB-PE. Enquanto isso, o que é idealizado pelos seus stakeholders externos é 

uma postura inovadora, que vise a integração de seus membros a partir de um tipo de 

liderança participativa, onde a comunicação seja estimulada em grande ênfase a partir de um 

processo de tomada de decisão descentralizado e delegado.  

 O gap estabelecido entre a missão real percebida pelos stakeholders internos e a 

idealizada pelos stakeholders externos focaliza o desenvolvimento das pessoas e a 

intensificação dos relacionamentos entre as empresas, já que os valores e princípios por eles 

idealizados estão voltados para a busca do atendimento às expectativas e necessidades de seus 

clientes. Sob a ótica dos stakeholders internos, o que se tem hoje é uma ADVB-PE que 

defende sua ética e respeito, suas relações de network e cujas atividades empresariais são 

reconhecidas. Entretanto, todo esse foco está apontado para uma prática Elitizada em suas 

premiações em suas premiações onde acaba se excluindo os maiores nesse contexto. 

 Para fechamento dessa análise foi analisado o gap referente às qualidades essenciais 

da ADVB-PE. O que é percebido hoje na ADVB-PE pelos stakeholders internos é bem 

divergente com o que é idealizado pelos stakeholders externos, que corrobora ainda mais com 

a definição dada do elevado gap encontrado nessa quinta análise. Nenhuma qualidade citada 

pelos stakeholders internos quanto à situação da existente ADVB-PE convergiu para a 

idealização dos stakeholders externos. Cada tópico abaixo é considerado porque não foi visto 
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na ADVB-PE existente. Assim, eles representam a exata transcrição da idealização dos 

stakeholders externos como qualidades essenciais: 

• Investimento na geração de cases 

• Criação do portfólio da ADVB  

• Criação de atrativos para reunião visando a busca e a troca de idéias; 

• Implementar as ações estabelecidas no planejamento, promovendo mais ações que 

possibilitem resultados 

• Integração 

• Premiação 

• A buscar por outras formas de beneficiar o associado e desenvolver ações o faça se 

sentir mais valorizado 

• Geração oportunidades de emprego 

• Ênfase no relacionamento 

• Promover, treinamentos, cursos e capacitação profissional 
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6.3.6  Descrição dos gaps entre a  percepção real dos stakeholders 
externos x percepção  ideal dos stakeholders internos 
 

Itens Percepção real dos 
stakeholders externos 

Percepção ideal dos 
stakeholders internos 

Resposta da 
organização 
ao ambiente  

• Conservação 
 

• Inovação 

Processo de 
tomada de 
decisão 

• Centralizado 
• Retardado 
• Inadequado 

• Delegada 
• Implementar as ações 
estabelecidas no planejamento, 
promovendo mais ações que 
possibilitem resultados 
• Promover o cooperativismo 

Tipo de 
Liderança 

• Credibilidade do líder 
• Centralizada 

• Democrática 

Missão • Processo de continuidade de 
gestão para gestão 
• Proporcionar reuniões de 
profissionais de marketing 
• Agregar os diversos nichos de 
mercado 

• Promover e destacar os “tops” 
• Massificar mais a missão 

Valores e 
Princípios 

• Práticas políticas 
• Foco nos Eventos 
• Reconhecimento exógeno à 
atividade empresarial 
• Muita formalidade 

• Ética e respeito no marketing 
• Relações de network 
• Reconhecimento exógeno à 
atividade empresarial 
• Despertar a visão para a percepção 
• Desenvolvimento de competências 
profissionais 

Qualidades 
Essenciais 

• Credibilidade 
• Diretoria e Conselho de boa 
imagem 
• Marca forte  
• Premiação  
• Perspectivas de gerar negócios 
 

• Transparência e credibilidade  
• Representatividade 
• Imediatismo/agilidade 
• Oferta de produtos compatíveis 
com as necessidades de seus clientes 
• Ênfase no relacionamento 
• Prospecção de associados 
potenciais 
• Manual de procedimentos 
• Promover, treinamentos, cursos e 
capacitação profissional  

Quadro 10 - Gaps entre a percepção real dos stakeholders externos x 
percepção ideal dos stakeholders internos 
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 A sexta e última análise também aponta um elevado gap quando analisadas a 

percepção real dos stakeholders externos e a idealizada pelos seus stakeholders internos. 

Todos os itens analisados apresentaram divergências de percepção. 

 Inovação, democracia, cooperativismo e ação apontam gaps relevantes para esta 

análise visto serem apontados como o ideal ainda não alcançado quando comparados com a 

estrutura existente descrita pelos stakeholders externos. Esse gap assemelha-se com o 

estabelecido na análise anterior. 

 Sob os aspectos da missão, dos valores e princípios da ADVB-PE estabeleceram-se 

novos gaps para a referida análise. A missão massificada, a ética e respeito no marketing, as 

relações de network, o desenvolvimento de competências profissionais e a necessidade de se 

fazer perceber os reais valores e princípios da ADVB-PE, foram as considerações salientadas 

pelos stakeholders internos que não convergem com a estrutura real percebida e descrita por 

seus stakeholders externos. 

 O último item avaliado corresponde às qualidades essenciais. As qualidades 

idealizadas pelos stakeholders internos ao serem comparadas às qualidades reais percebidas e 

expostas pelos stakeholders externos apresentaram as seguintes divergências: 

• Transparência  

• Imediatismo/agilidade 

• Representatividade 

• Oferta de produtos compatíveis com as necessidades de seus clientes 

• Ênfase no relacionamento 

• Prospecção de associados potenciais 

• Manual de procedimentos 

• Promover, treinamentos, cursos e capacitação profissional  
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6.4  Identificação da estrutura organizacional segundo 
Mintzberg 
   

 Um dos aspectos relevantes para a identificação da estrutura organizacional é o 

organograma. Entretanto, é preciso esclarecer o porquê da não utilização do mesmo como 

instrumento de análise.  

No término das sessões foi solicitado que cada um dos participantes desenhasse o 

organograma da ADVB-PE de acordo com sua percepção, não haveria a preocupação em 

errar ou acertar. E de posse do material com as referidas representações verificou-se o elevado 

grau de discordância entre as percepções, constatando assim que não haveria condições 

sensatas de trabalhar com o desenho do organograma ADVB-PE. Esse tópico seria excluído 

da análise para identificação da estrutura organizacional nos dois modelos utilizados. 

Sendo assim, para a identificação da estrutura organizacional existente e da estrutura 

idealizada para a ADVB-PE, foram analisadas as percepções dos stakeholders internos e 

externos, descritas anteriormente, e em seguida foi feita a classificação da estrutura de acordo 

com as definições utilizadas por Mintzberg (2003) baseadas nas cinco configurações expostas 

por ele. Vale salientar que a identificação da tipologia segundo Mintzberg demandou mais 

tempo para análise, uma vez que se utilizou uma abordagem qualitativa para a coleta de dados 

desprovidos de homogeneidade nas repostas obtidas. Tendo em vista este foco, buscou-se 

trabalhar respostas mais consolidadas a fim de facilitar a compreensão e análise do cenário. 

 Para a devida classificação foram analisados elementos-base que compõem uma 

estrutura organizacional permitindo a identificação da estrutura que mais se encaixava para o 

cenário descrito. Para cada elemento foi atribuída a sua referida classificação, e ao final foi 

identificada a configuração que predominou. Esses elementos estão dispostos no quadro 11 

abaixo e podem ser analisados com maior detalhamento no anexo D. 
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1. Mecanismo-chave de coordenação 
2. Parte-Chave da organização 
3. Parâmetros de design: especialização das tarefas 
4. Fatores Situacionais 
5. Treinamento e Doutrinação 
6. Formalização do comportamento 
7. Agrupamento 
8. Tamanho da Unidade 
9. Planejamento e sistemas de controle 
10. Sistema técnico 
11. Instrumentos de interligação 
12. Descentralização 
13. Funcionamento:Cúpula estratégica 
14. Linha intermediária 
15. Núcleo operacional 
16. Tecnoestrutura 
17. Ambiente 
18. Poder 

Quadro 11 – Elementos-base para análise das cinco configurações 



 114
 

 
 
6.4.1  Estrutura organizacional existente na percepção dos 
stakeholders internos 
   

 No que abrange a realidade existente na ADVB-PE sob a percepção dos stakeholders 

internos, a estrutura predominante identificada para esse cenário foi a estrutura simples como 

mostra o quadro 12 abaixo. 

Elementos Base Estrutura segundo Mintzberg 
1. Mecanismo-chave de coordenação Estrutura Simples 
2. Parte-Chave da organização Estrutura Simples 
3. Parâmetros de design: especialização das 
tarefas 

Estrutura Simples 

4. Fatores Situacionais Estrutura Simples 
5. Treinamento e Doutrinação Estrutura Simples 
6. Formalização do comportamento Estrutura Simples 
7. Agrupamento Estrutura Simples 
8. Tamanho da Unidade Adhocracia 
9. Planejamento e sistemas de controle Burocracia Mecanizada 
10. Instrumentos de interligação Estrutura Simples/ Burocracia 

Mecanizada/Forma Divisionalisada 
11. Descentralização Estrutura Simples 
12. Funcionamento:Cúpula estratégica Estrutura Simples 
13. Núcleo operacional Estrutura Simples e Burocracia 

Mecanizada 
14. Linha intermediária Estrutura Simples 
15. Sistema técnico Estrutura Simples 
16. Tecnoestrutura Estrutura Simples 
17. Ambiente Estrutura Simples 
18. Poder Estrutura Simples 

Quadro 12 - Estrutura real na percepção dos stakeholders internos (Mintzberg) 
 

 Alguns elementos-base foram correlacionados a outros tipos de estrutura. A 

Adhocracia foi considerada quanto ao tamanho da unidade (pequena) e quanto ao 

funcionamento da cúpula estratégica. A burocracia mecanizada também foi considerada 

quando apontados um planejamento voltado apenas para as ações. 

Apesar de ter sido apontado alguns elementos da burocracia mecanizada e da adhocracia, a 

estrutura simples foi a que obteve maior relação para os elementos expostos. 
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6.4.2  Estrutura organizacional idealizada na percepção dos 
stakeholders internos 
 
 Quanto à idealização da ADVB-PE sob a percepção dos stakeholders internos, a 

estrutura predominante identificada para esse cenário foi a forma divisionalizada como mostra 

a tabela abaixo. 

Elementos Base Estrutura segundo Mintzberg 
1. Mecanismo-chave de coordenação Forma Divisionalizada 
2. Parte-Chave da organização Adhocracia 
3. Parâmetros de design: especialização das tarefas Burocracia mecanizada 
4. Fatores Situacionais Forma Divisionalizada 
5. Treinamento e Doutrinação Burocracia Profissional 
6. Formalização do comportamento Estrutura Simples 
7. Agrupamento Burocracia Profissional 
8. Tamanho da Unidade Estrutura Simples 
9. Planejamento e sistemas de controle Forma Divisionalizada 
10. Instrumentos de interligação Adhocracia 
11. Descentralização Adhocracia 
12. Funcionamento:Cúpula estratégica Forma Divisionalizada 
13. Núcleo operacional Forma Divisionalizada 
14. Linha intermediária Burocracia Profissional 
15. Sistema técnico Forma Divisionalizada 
16. Tecnoestrutura Forma Divisionalizada 
17. Ambiente Forma Divisionalizada 
18. Poder Forma Divisionalizada 

Quadro 13 - Estrutura ideal na percepção dos stakeholders internos (Mintzberg) 
 

 Diferentemente da estrutura existente, a estrutura ideal montada para a ADVB-PE na 

percepção dos stakeholders internos foi a forma divisionalizada. Foram ainda apontadas 

algumas considerações da adhocracia e até mesmo da própria estrutura existente (Estrutura 

Simples) , mas no contexto generalizado, os elementos predominaram sob a ótica da estrutura 

divisionalizada. 
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6.4.3  Estrutura organizacional existente na percepção dos 
stakeholders externos 
 
 Houve convergência entre a percepção dos stakeholders internos e a dos stakeholders 

externos quanto à estrutura real da ADVB-PE. Apesar de alguns elementos condizentes com 

outros tipos de configurações terem sido apontados nessa análise, como a burocracia 

mecanizada e a adhocracia, a estrutura simples prevaleceu com a maioria de seus elementos 

considerados para essa análise. Esse cenário pode ser demonstrado no quadro abaixo. 

Elementos Base Estrutura segundo Mintzberg 
1. Mecanismo-chave de coordenação Estrutura Simples 
2. Parte-Chave da organização Estrutura Simples 
3. Parâmetros de design: especialização das tarefas Estrutura Simples 
4. Fatores Situacionais Estrutura Simples 
5. Treinamento e Doutrinação Estrutura Simples 
6. Formalização do comportamento Burocracia Mecanizada 
7. Agrupamento Estrutura Simples 
8. Tamanho da Unidade Adhocracia 
9. Planejamento e sistemas de controle Estrutura Simples 
10. Instrumentos de interligação Estrutura Simples 
11. Descentralização Estrutura Simples 
12. Funcionamento:Cúpula estratégica Adhocracia 
13. Núcleo operacional Adhocracia 
14. Linha intermediária Estrutura Simples 
15. Sistema técnico Estrutura Simples 
16. Tecnoestrutura Estrutura Simples 
17. Ambiente Estrutura Simples 
18. Poder Estrutura Simples 

Quadro 14 - Estrutura real na percepção dos stakeholders externos (Mintzberg) 
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6.4.4  Estrutura organizacional idealizada na percepção dos 
stakeholders externos 
 
 Já quanto à idealização da ADVB-PE sob a percepção dos stakeholders externos, a 

estrutura predominante identificada para esse cenário, diferentemente da percepção 

identificada pelos stakeholders internos, foi a adhocracia como mostra o quadro abaixo. 

Elementos Base Estrutura segundo Mintzberg 
1. Mecanismo-chave de coordenação Forma Divisionalizada 
2. Parte-Chave da organização Forma Divisionalizada 
3. Parâmetros de design: especialização das tarefas Forma Divisionalizada 
4. Fatores Situacionais Adhocracia 
5. Treinamento e Doutrinação Adhocracia 
6. Formalização do comportamento Adhocracia 
7. Agrupamento Adhocracia 
8. Tamanho da Unidade Adhocracia 
9. Planejamento e sistemas de controle Forma Divisionalizada 
10. Instrumentos de interligação Adhocracia 
11. Descentralização Adhocracia 
12. Funcionamento:Cúpula estratégica Adhocracia 
13. Núcleo operacional Adhocracia Operacional 
14. Linha intermediária Divisionalizada 
15. Sistema técnico Adhocracia 
16. Tecnoestrutura Forma Divisionalizada 
17. Ambiente Adhocracia 
18. Poder Adhocracia 

Quadro 15 - Estrutura ideal na percepção dos stakeholders externos (Mintzberg) 
 

 Assim como os stakeholders internos mostraram a necessidade de mudança apontando 

uma estrutura idealizada diferentemente da estrutura existente hoje na ADVB-PE, os 

stakeholders externos também demonstraram a necessidade de mudança quando em sua 

idealização apontaram elementos que levam ao modelo de configuração da estrutura 

adhocrática. 

 Foram apresentados elementos referentes a outras estruturas, como mostra a tabela 

acima, mas predominou a adhocracia com grande maioria de seus elementos condizentes à 

idealização de seus stakeholders externos. 
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 Dessa forma, foi demonstrada também outra divergência referente à identificação de 

estrutura organizacional, à luz do modelo de Mintzberg (2003), quando foram vistas as duas 

óticas de idealização da estrutura da ADVB-PE por seus stakeholders. Enquanto que os 

stakeholders internos idealizaram uma ADVB-PE divisionalizada, seus stakeholders externos 

mostraram uma projeção da organização para uma estrutura adhocrática. 

 

 

6.5  Identificação da estrutura organizacional segundo 
Alves 
 

6.5.1  Estrutura organizacional existente na percepção dos 
stakeholders internos 
 

 Conforme questionário aplicado na sessão de grupo focal e a sua própria condução, 

pode-se dizer que de acordo com o modelo multidimensional-reflexivo de Alves (2003) a 

estrutura organizacional existente na percepção dos stakeholders internos é a liberativo-

transformadora, uma vez que os dados coletados e posteriormente analisados e tabulados 

permitiram chegar a essa conclusão como mostra a tabela 1 abaixo. Apenas a tradição 

predominou sob o aspecto do modelo ordenativo-conservador, os demais itens considerados 

como predominantes, vislumbravam o modelo da estrutura liberativo-transformadora, dando-

se assim a sua devida classificação. 
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Itens Total dos 

Respondentes 
% Modelo de Alves 

Conservação 0 0%  
Mudança 8 100% Liberativo-Transformadora 
Repetição 0 0%  
Originalidade 4 50% Liberativo-Transformadora 
Rigidez 0 0%  
Flexibilidade 4 50% Liberativo-Transformadora 
Estabilidade 0 0%  
Instabilidade 1 12,5%  
Disciplina  1 12,5%  
Autonomia 0 0%  
Tradição 5 62,5% Ordenativo-Conservadora 
Contemporaneidade 5 62,5% Liberativo-Transformadora 
Regulamentação 3 37,5%  
Desregulamentação 1 12,5%  
Padronização 0 0%  
Criatividade 5 62,5% Liberativo-Transformadora 
Rotina 0 0%  
Inovação 6 75% Liberativo-Transformadora 
Controle 0 0%  
Iniciativa 2 25%  
Centralização 2 25%  
Descentralização 3 37,5%  

Tabela 1 – Estrutura real na percepção dos stakeholders internos (Alves) 

 

 

6.5.2  Estrutura organizacional idealizada na percepção dos 
stakeholders internos 
 
 Quanto à idealização da estrutura organizacional à luz do modelo de Alves, o 

resultado foi divergente com o real. Na percepção dos stakeholders internos, a estrutura 

organizacional idealizada para a ADVB-PE foi a equiparativo-adaptadora. Dentro da 

conjuntura formada observou-se a predominância de características inerentes tanto ao modelo 

de estrutura liberativo-transformadora como a estrutura ordenativo-conservadora.  
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 Essas novas atribuições permitiram uma nova classificação da estrutura organizacional 

e que podem ser demonstradas na tabela abaixo. 

 
Itens Total dos 

Respondentes 
% Modelo de Alves 

Conservação 0 0%  
Mudança 4 50% Liberativo-Transformadora 
Repetição 0 0%  
Originalidade 6 75% Liberativo-Transformadora 
Rigidez 0 0%  
Flexibilidade 2 25%  
Estabilidade 4 50% Ordenativo-Conservadora 
Instabilidade 0 0%  
Disciplina 2 25%  
Autonomia 4 50% Liberativo-Transformadora 
Tradição 6 75% Ordenativo-Conservadora 
Contemporaneidade 4 50% Liberativo-Transformadora 
Regulamentação 4 50% Ordenativo-Conservadora 
Desregulamentação 0 0%  
Padronização 0 0%  
Criatividade 6 75% Liberativo-Transformadora 
Rotina 0 0%  
Inovação 4 50% Liberativo-Transformadora 
Controle 0 0%  
Iniciativa 6 75% Liberativo-Transformadora 
Centralização 0 0%  
Descentralização 4 50% Liberativo-Transformadora 

Tabela 2 – Estrutura ideal na percepção dos stakeholders internos (Alves) 

 

 

6.5.3  Estrutura organizacional existente na percepção dos 
stakeholders externos 
 
 Assim como foi feita a análise dos resultados focando a amostra dos stakeholders 

internos, os stakeholders externos também foram analisados, e de acordo com suas respostas e 

colocações feitas ao longo da sessão de grupo focal, foi possível identificar a estrutura 

organizacional como sendo liberativo-transformadora, convergindo assim com a percepção 
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real dos stakeholders internos. Apenas a estabilidade predominou sob o aspecto do modelo da 

estrutura ordenativo-conservadora, os demais itens vislumbravam o modelo da estrutura 

liberativo-transformadora, justificando assim a sua devida classificação. 

 A tabela abaixo permite identificar as qualidades percebidas pela maioria de seus 

stakeholders externos. 

 
Itens Total dos 

Respondentes 
% Modelo de Alves 

Conservação 0 0%  
Mudança 1 12,5%  
Repetição 2 25%  
Originalidade 5 62,5% Liberativo-Transformadora 
Rigidez 0 0%  
Flexibilidade 5 62,5% Liberativo-Transformadora 
Estabilidade 4 50% Ordenativo-Conservadora 
Instabilidade 0 0%  
Disciplina 3 37,5%  
Autonomia 2 25%  
Tradição 2 25%  
Contemporaneidade 2 25%  
Regulamentação 0 0%  
Desregulamentação 0 0%  
Padronização 3 37,5%  
Criatividade 6 75% Liberativo-Transformadora 
Rotina 0 0%  
Inovação 5 62,5% Liberativo-Transformadora 
Controle 0 0%  
Iniciativa 6 75% Liberativo-Transformadora 
Centralização 0 0%  
Descentralização 0 0%  

Tabela 3 – Estrutura real na percepção dos stakeholders externos (Alves) 
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6.5.4  Estrutura organizacional idealizada na percepção dos 
stakeholders externos 
 

 A última descrição percorreu a percepção do stakeholders externos com relação à 

idealização da estrutura organizacional da ADVB-PE. Mais uma vez a classificação de 

estrutura adotada a partir do modelo multidimensional-reflexivo de Alves foi a mesma 

percebida pelos stakeholders internos. Conforme a análise dos dados coletados, a 

predominância de características considerou os aspectos da estrutura liberativo-

transformadora e da estrutura ordenativo-conservadora, podendo assim classificar a estrutura 

organizacional idealizada para a ADVB-PE como equiparativo-adaptadora de acordo com a 

tabela abaixo. 

 
Itens Total dos 

Respondentes 
% Modelo de Alves 

Conservação 0 0%  
Mudança 4 50% Liberativo-Transformadora 
Repetição 0 0%  
Originalidade 4 50% Liberativo-Transformadora 
Rigidez 0 0%  
Flexibilidade 6 72,5% Liberativo-Transformadora 
Estabilidade 4 50% Ordenativo-Conservadora 
Instabilidade 0 0%  
Disciplina 5 62,5% Ordenativo-Conservadora 
Autonomia 5 62,5% Liberativo-Transformadora 
Tradição 4 50% Ordenativo-Conservadora 
Contemporaneidade 3 37,5%  
Regulamentação 2 25%  
Desregulamentação 0 0%  
Padronização 2 25%  
Criatividade 8 100% Liberativo-Transformadora 
Rotina 0 0%  
Inovação 8 100% Liberativo-Transformadora 
Controle 0 0%  
Iniciativa 6 75% Liberativo-Transformadora 
Centralização 0 0%  
Descentralização 3 37,5%  

Tabela 4 – Estrutura ideal na percepção dos stakeholders externos (Alves) 
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7  Considerações finais 

Este estudo buscou analisar a estrutura e a identidade organizacional da ADVB-PE 

com base em elementos da cultura organizacional, que para isso procurou testar a 

aplicabilidade de dois modelos teóricos: o modelo de estrutura organizacional de Mintzberg 

(2003) e o modelo de análise multidimensional-reflexivo de Alves (2003). A análise foi 

dirigida a partir da percepção real e ideal que os stakeholders internos e os externos tinham da 

organização em estudo. Mediante essas percepções foi possível identificar os gaps 

encontrados em cada situação analisada. 

A contribuição acadêmica pretendida com o teste dos modelos teóricos mostrou-se 

satisfatória por atender aos objetivos específicos propostos para a realização deste estudo. Foi 

possível classificar a estrutura organizacional e identificar, sob a ótica dos stakeholders 

internos e externos, a percepção da identidade real e a ideal da ADVB-PE.  

Ambos os modelos demonstraram funcionalidade e utilidade na interpretação dos 

dados do fenômeno analisado neste estudo de caso: a identidade e a estrutura real e ideal da 

organização ADVB-PE. Isso permitiu descrever a identidade e classificar a estrutura da 

organização, real e ideal, à luz das tipologias apresentadas pelos modelos teóricos utilizados. 

Neste sentido, esta parte dos objetivos foi satisfatoriamente atingida. 

A contribuição social desta pesquisa, pode estar na oportunidade gerada para que a 

organização ADVB-PE utilize os dados obtidos e demonstrados na análise de resultados, num 

provável processo de revisão de seus objetivos e planejamentos, possibilitando um 

reordenamento na sua estrutura organizacional e no seu posicionamento mercadológico. Os 

dois modelos se mostraram satisfatórios na identificação dos gaps entre as percepções 

analisadas. Inclusive a análise dos gaps, talvez seja uma das maiores contribuições desta 

pesquisa por permitir ampliar a capacidade dos stakeholders internos em identificar as 
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diferenças apresentadas na identidade percebida da organização. Através da análise destes 

gaps a organização poderá rever seu planejamento estratégico e sua visão de futuro. Acredita-

se, dessa forma, ser possível diminuir os riscos e aumentar as chances de sobrevivência e de 

desenvolvimento da ADVB-PE. A contribuição social poderá ser de maior relevância, no caso 

de organizações similares, ou de outros segmentos, também virem a utilizar o modelo de 

análise desenvolvido neste estudo. 

Na verificação da utilidade dos modelos teóricos para a análise da organização o 

modelo de Alves mostrou-se, de acordo com o exercício aplicado neste estudo, mais 

satisfatório. Três observações remetem a esta conclusão.  

A ADVB-PE, conforme demonstrado na análise exercitada, encontra-se em fase de 

transição e mudanças apresentando ainda traços da gestão anterior, que coexistem com traços 

da gestão atual. Isto pôde ser claramente justificado devido ao fato da ADVB-PE ter tido uma 

sua gestão durante mais de uma eleição um mesmo presidente, Leopoldo de Albuquerque, que 

se manteve presente fortalecendo seus laços e concretizando sua cultura e modo de ser. Como 

mencionado na introdução (capítulo 1), a ADVB-PE começou efetivamente a atuar a partir do 

dia 19 de março de 1998, quando Leopoldo de Albuquerque tomou posse como presidente, 

tendo sido reeleito por duas vezes até 2004, quando o novo Presidente, Omar Aguiar, foi 

empossado na cerimônia de premiação do TOP Social Nordeste. 

Uma primeira observação mostra que o modelo de Alves permitiu a classificação de 

forma convergente na percepção interna e externa da estrutura ideal para a ADVB-PE no 

modelo de estrutura equiparativo-adaptadora. Este modelo mostrou-se mais satisfatório por 

permitir, num aspecto multidimensional, a presença de elementos de modelos estruturais 

diferentes numa mesma estrutura organizacional. Como vimos na abordagem sobre cultura 

organizacional, um processo de mudanças não altera as raízes de uma organização. Em fases 
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de transição, quando se evolui de um estado para outro, não se eliminam totalmente elementos 

do estado anterior e nem se adere totalmente aos elementos do novo estado. Elementos do 

anterior coexistem com o novo gerando uma forma de hibridismo. Neste contexto, o modelo 

de Alves se mostrou mais satisfatório por permitir em seu bojo, de forma mais ampla e 

abrangente, transmutações estruturais onde propriedades antagônicas possam ser acolhidas 

num caráter multidimensional e não excludente. 

Foi vista na análise de resultados a convergência entre as percepções real e ideal dos 

stakeholders internos e externos quanto à classificação da estrutura organizacional à luz do 

modelo de Alves (2003). A percepção da estrutura existente da ADVB-PE foi classificada 

como liberativo-transformadora e a percepção da estrutura ideal como equiparativo-

adapatadora. O quadro abaixo pode demonstrar a passagem de um modelo para o outro, do 

real para o ideal, reforçando o caráter multidimensional e não excludente descrito 

anteriormente, onde a transição e a mudança coexistem sem eliminar elementos do modelo 

anterior. 

Tipo liberativo-
transformador 

Burocracia 
incipiente 

Patriarcado 
reformista 

Liderança 
empresarial com 

traços carismáticos 
Transição por 

burocratização, 
tradicionalização e 
descarismatização 

parciais             
(Tipo equiparativo-

adaptador) 

Ampliação da 
presença e da 

intensidade dos 
componentes 
burocráticos          

(Burocracia flexível) 

Ampliação da área 
objetiva (tradição) e a 
concomitante redução 
do exercício do livre 
arbítrio (subjetiva) 

pelo patriarca 
(Patriarcado 
renovador) 

Redução da presença 
e da intensidade de 

componentes 
carismáticos 
(Liderança 

carismática mitigada)

Quadro 16 (7) – Transição do tipo liberativo-transformador para a equiparativo-
adaptador (Fonte: Alves, 2003, p. 231) 

 

Retomando o pressuposto de que quanto menor for o gap entre as percepções menor o 

risco de sobrevivência e desenvolvimento da organização, na segunda observação nota-se que 
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o modelo de Alves se mostrou mais satisfatório ao permitir, neste estudo, um menor gap na 

percepção endógena e exógena da estrutura ideal para a ADVB-PE. 

Na terceira observação nota-se que no seu caráter multidimensional e flexível da 

forma de burocracia adotada, o modelo de Alves se mostrou neste estudo, mais aberto para a 

participação dos agentes. Esta abertura pode permitir aos agentes influências no processo de 

transição e mudança, o que é mais coerente com os aspectos da cultura organizacional e com 

as tendências da nova função da gestão de pessoas considerados nesta dissertação. 

 A não generalização do resultado deste estudo, o caráter associativista da organização 

em análise e o não aprofundamento das dimensões de dominação e poder foram percebidas, 

pelo autor, como limitações desta pesquisa e que podem remeter a novos estudos. 

 

 

7.1  Sugestão para novos estudos: 

• Um novo estudo pode ser desenvolvido com mais profundidade de pesquisa quanto às 

dimensões de dominação e poder.  

• Uma nova pesquisa sobre capital social intra-organizacional pode derivar desta 

dissertação e complementá-la. 

• Uma nova pesquisa sobre o método compreensivo de Weber, também pode 

complementar este estudo. 

• Como sugestão recomenda-se, também, a aplicação dos modelos teóricos testados em 

outros tipos de organização como do tipo puro empresarial, do tipo governamental e 

do tipo não governamental. 
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• A idealização da identidade e da estrutura da organização, tanto na percepção dos 

stakeholders internos como na percepção dos stakeholders externos, remetem a uma 

pesquisa futura que permita avaliar a identidade e a estrutura que a organização irá 

produzir e analisá-las em comparação com o que foi projetado neste estudo. Afinal 

pode-se ter encontrado o diagnóstico de um futuro provável para a organização, mas 

nunca um prognóstico. 

• Sugere-se ainda que a ADVB-PE busque a renovação de seu quadro de diretores e 

conselheiros, substituindo componentes não participantes por componentes mais 

atuantes. 
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APÊNDICE A – Fatores condicionantes para análise 
organizacional segundo Alves 
 

Características do agente e relacionamentos internos 
 Ordenativo-

conservador 
Liberativo-
transformador 

Equiparativo-adaptador 

Caráter  
do Agente 

AMR 
CONSERVADOR 

AMR 
TRANSFORMADOR 

AMR ADAPATADOR 

Abordagem  
do  
tempo 

O Passado-presente é 
priorizado em 
detrimento do futuro 
da empresa 

O presente e o futuro 
têm primazia sobre o 
passado 

Abordagem 
multidimensional do 
tempo (passado,  
presente e futuro) 

Atuação  
dos  
agentes 

Os agentes enfatizam 
a estabilidade e a 
ordem, e apresentam 
uma conduta 
fiscalizadora e 
disciplinadora. 

Comportam-se como 
empregados-parentes ou 
como empregados- 
seguidores 

Age de maneira racional 
em relação a 
determinados fins, mas 
também é orientado pela 
tradição e movido por 
sentimentos afetivos. 

Sucessão  
dos  
dirigentes 

A escolha de um novo 
dirigente é 
prerrogativa do 
patriarca que, em geral 
seleciona um parente-
herdeiro, embora 
eventualmente possa 
designar um 
administrador 
burocrata de sua 
estrita confiança para 
sucedê-lo. 

O líder patriarcal 
procura escolher para 
substituí-lo o parente ou 
o seguidor que 
considera mais 
habilitado para cumprir 
a missão empresarial 
por ele estabelecida, 
consoante a composição 
acionária do 
empreendimento. 

Pode ser de 
responsabilidade da 
família controladora, de 
investidores 
institucionais, ou de um 
ou mais administradores 
profissionais a uem os 
proprietários ou 
acionistas deleguem 
incumbência. 

Disponibilidade 
para  
mudanças 

O desempenho está 
referenciado no 
cumprimento de 
rotinas e reverência 
aos costumes, e é 
orientado por 
objetivos 
homologados pelo 
dirigente-patriarca. 

Existe uma média-alta 
disposição para 
mudanças 

Procura atender, seja a 
necessidade de garantir 
estabilidade interna, seja 
a de promover 
mudanças 
administrativas e nos 
produtos ofertados. 

Relações 
internas 

A prática gerencial pe 
ambivalente, 
apresentando 
variações no grau de 
(in) formalidade e de 
(im) pessoalidade. 

Geralmente são diretas e 
pessoais, porém sempre 
referenciadas no líder 
patriarcal. 

Condições favoráveis 
para o desenvolvimento 
de fortes relações 
interpessoais 
(convivência 
comunitária, espaços 
para atividades de lazer 
e integração social) 
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Características do agente e relacionamentos internos 
 Ordenativo-

conservador 
Liberativo-
transformador 

Equiparativo-adaptador 

Quadro  
de  
pessoal 

A seleção dos 
candidatos é feita com 
base em indicação 
direta por membros do 
clã ou por empregados 
mais antigos. O 
treinamento 
geralmente é feito no 
próprio ambiente de 
trabalho. 

O recrutamento é 
efetivado em maior 
constância por indicação 
dos parentes ou dos 
empregados mais 
próximos e antigos. 

Precisa ter qualificação 
tanto para tarefas 
específicas como para 
realização de múltiplas 
atividades.O 
recrutamento é 
efetivado diretamente 
no mercado de trabalho 
ou através de indicações 
por parte dos 
empregados antigos. 

 
 

Sistema técnico-operacional 
 Ordenativo-

conservador 
Liberativo-
transformador 

Equiparativo-
adaptador 

Natureza das tarefas Padronizados e 
rigidamente 
delimitados 

Não há rigidez e nem 
sempre é padronizada 

Não possuem 
definição rígida 

Fluxo de atividades Padronizados e 
rigidamente 
delimitados 

Não há rigidez e nem 
sempre é padronizada 

Regularmente 
reavaliado e 
modificado 

Tecnologia 
prevalecente 

Baixa complexidade, 
não sendo necessária a 
elevada densidade de 
especialistas na 
empresa.Sendo assim 
freqüente a utilização 
de regulamentos e 
manuais de 
procedimentos. 

Média-complexidade e 
requer certo 
contingente de 
especialistas para 
operacionalizá-lo. 
A inovação é 
estimulada pela pouca 
utilização de 
regulamentos e 
manuais. 

Média-alta 
complexidade 
requerendo pessoal 
tecnicamente 
habilitado 
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Ambiente Externo 
 Ordenativo-

conservador 
Liberativo-
transformador 

Equiparativo-adaptador 

Ambiente Econômico Baixa complexidade, 
baixa dinamicidade, 
alta previsibilidade e 
baixa 
competitividade. 

Baixa-média 
complexidade, 
média-alta 
dinamicidade, 
baixa-média 
previsibilidade e 
baixa-média 
competitivdade. 

Complexo,dinâmico, de 
baixa previsibilidade e 
competitivo 

Ambiente 
Institucional 

  Marcado pela 
convivência de um 
sistema institucional-
legal, assentado na 
hierarquia e em 
procedimentos 
regulamentados, ao lado 
de um sistema de 
relações pessoais e 
vínculos afetivos, e junto 
com práticas 
consuetudinárias e 
componentes de tradição.

Relações 
interempresariais 

Baixa capacidade 
para promover 
associações 
duradouras com 
outras empresas. 

Média 
disponibilidade para 
promover 
associações 
duradouras com 
outras empresas. 

Freqüentemente 
estabelece conexões com 
outras empresas visando 
ampliar a disponibilidade 
de meios para 
potencializar as 
oportunidades de novos 
negócios, reduzir 
imprevisibilidades e 
incertezas, e enfrentar 
ameaças internas e 
externas. 
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APÊNDICE B – Convite para a  Diretoria 

 

 
 
Recife, 03 de janeiro de 2005. 
 
Prezado (a) _____________________________________________________ 
 
Com grande orgulho viemos comunicá-lo que a ADVB-PE foi recentemente tomada como 
objeto de estudo em uma dissertação de mestrado na UFPE. 
 
A dissertação encontra-se em desenvolvimento, onde estão sendo coletados dados para 
validação da pesquisa. 
 
Assim, dentro do exposto, é com grande satisfação que viemos convidá-lo a participar de uma 
entrevista de grupo focal, estratégia escolhida pelo pesquisador, para esta fase de coleta de 
dados. 
 
O resultado da pesquisa acadêmica contribuirá para diagnosticarmos as expectativas e 
necessidades dos nossos associados e deverá embasar planejamentos de futuras ações da 
ADVB-PE. 
 
O grupo focal deverá ser composto entre 08 e 12 integrantes com representatividade, sendo 02 
funcionários , 03 membros do conselho e 03 membros da diretoria. 
 
Esperamos poder contar com a vossa presença permitindo agregar informações consistentes 
que corroborem com o sucesso da referida dissertação. 
 
Estamos a disposição para maiores esclarecimentos e no aguardo de vossa resposta. 
 
Atenciosamente, 
 
Úrsula Aguiar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data:   12 de janeiro de 2005 
Horário: 08h30  Café da Manhã  
     Das 09h às 10h30  Grupo Focal 
Local: EXATTA – Empresa de Pesquisas Técnicas Ltda 
• Favor confirmar participação respondendo ao referido e-mail ou pelo telefone 81 – 
3227 2916/ 8844 5533 

• Todos os participantes receberão um brinde especial 
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APÊNDICE C – Convite para os associados 

 

 
 
Recife, 03 de janeiro de 2005. 
 
Prezado (a) _____________________________________________________ 
 
Com grande orgulho viemos comunicá-lo que a ADVB-PE foi recentemente tomada como 
objeto de estudo em uma dissertação de mestrado na UFPE. 
 
A dissertação encontra-se em desenvolvimento, onde estão sendo coletados dados para 
validação da pesquisa. 
 
Assim, dentro do exposto, é com grande satisfação que viemos convidá-lo a participar de uma 
entrevista de grupo focal, estratégia escolhida pelo pesquisador, para esta fase de coleta de 
dados. 
 
O resultado da pesquisa acadêmica contribuirá para diagnosticarmos as expectativas e 
necessidades dos nossos associados e deverá embasar planejamentos de futuras ações da 
ADVB-PE. 
 
O grupo focal deverá ser composto entre 08 e 12 integrantes com representatividade entre 
associados, sendo pelo menos 02 pessoas físicas, 02 de grandes empresas, 02 de médias 
empresas e 02 de pequenas empresas. 
 
Esperamos poder contar com a vossa presença permitindo agregar informações consistentes 
que corroborem com o sucesso da referida dissertação. 
 
Estamos a disposição para maiores esclarecimentos e no aguardo de vossa resposta. 
 
Atenciosamente, 
 
Úrsula Aguiar 
 
 
 
 
 
 
 

Data:   12 de janeiro de 2005 
Horário: 19h  Café da Manhã  
     Das 19h30 às 21h  Grupo Focal 
Local: EXATTA – Empresa de Pesquisas Técnicas Ltda 

 
• Favor confirmar participação respondendo ao referido e-mail ou pelo telefone 81 – 

3227 2916/ 8844 5533 
• Todos os participantes receberão um brinde especial 
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APÊNDICE D – Ficha de dados pessoais 

 
 
 Identificação 
 
 

 
Estado Civil  

 
 
Idade  

 
 
Atividade Principal (profissão)  

 
 
 
 
Formação  

 
 
 
 
Quanto tempo faz parte da ADVB-PE?  

 
 

 
 
Ligação com a ADVB-PE  

 
 
 
 
Como chegou à ADVB-PE? 
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APÊNDICE E – Formulário 1 
 
 
Assinale com “x” aos itens que na sua percepção representam a ADVB-PE: 

 

(   ) Conservação 

(   ) Mudança 

(   ) Repetição 

(   ) Originalidade 

(   ) Rigidez 

(   ) Flexibilidade 

(   ) Estabilidade 

(   ) Instabilidade 

(   ) Disciplina 

(   ) Autonomia 

(   ) Tradição 

(   ) Contemporaneidade 

(   ) Regulamentação 

(   ) Desregulamentação 

(   ) Padronização 

(   ) Criatividade 

(   ) Rotina 

(   ) Inovação 

(   ) Controle 

(   ) Iniciativa 

(   ) Centralização 

(   ) Descentralização
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APÊNDICE F – Formulário 2 
 
 

Assinale com “x” aos itens que  na sua percepção seriam o ideal para a ADVB-PE. 

 

(   ) Autonomia 

(   ) Conservação 

(   ) Originalidade 

(   ) Rigidez 

(   ) Iniciativa 

(   ) Flexibilidade 

(   ) Centralização 

(   ) Descentralização  

(   ) Desregulamentação 

(   ) Disciplina 

(   ) Instabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) Tradição 

(   ) Regulamentação 

(   ) Repetição 

(   ) Padronização 

(   ) Criatividade 

(   ) Rotina 

(   ) Inovação 

(   ) Controle 

(   ) Mudança 

(   ) Estabilidade 

(   ) Contemporaneidade
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APÊNDICE  G – Roteiro para Entrevista 
 
  
Fase 1: Diagnóstico da  Estrutura Organizacional 

1) De que forma a organização responde a um ambiente em transformação? 

 

• Forma conservadora 

• Forma inovadora 

 

2) A organização pratica sondagem visando identificar necessidades dos clientes ou  

ambiente externo? 

 

3) Como você avalia o processo de tomada de decisão? 

• Centralizada 

• Delegada 

• Retardada 

• Ágil 

• Com qualidade (adequada) 

• Sem qualidade (inadequada) 

 

4) Como os departamentos estão agindo com relação às metas organizacionais? 

 

5) Qual a sua opinião em relação ao tipo de liderança exercida na ADVB -PE? 

 



 143
 

 
 

Fase 2 : Diagnóstico da Cultura Organizacional 

 

1) Qual a missão da organização? 

 

2) Quais os valores e princípios que norteiam a organização? 

 

3) Quais são as qualidades essenciais que a organização possui? 

 

4) Quais são as qualidades essenciais que faltam à organização? 

 

5) Discorra a respeito de: 

• Uso da tradição 

• Laços afetivos 

• Utilização de normas e regras 

 

 
 
 



 144
 

 
 
ANEXO A – Caracterização Geral de uma empresa equiparativo-adaptadora 

 

Contemporaneidade

Desregulamentação

Descentralização

Originalidade

Flexibilidade

Instabilidade

Criatividade

Autunomia

Iniciativa

Mudança

Inovação

 
 
  

Con

Repetição 

Centralização 

Controle

Rotina

Padronização 

Regulamentação 

Tradição

Disciplina 

Estabilidade

Rigidez

 
 
 

Organização Empresarial
Equiparativo-adaptadora

(Tipo – Base) 
 

servação
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ANEXO B – Caracterização Geral de uma empresa ordenativo-conservadora 
 

Padronização

Estabilidade

Repetição

Controle

Tradição

 
 

Organização Empresarial
Ordenativo-conservadora

 
 
 
 
 

Conservação 

Centralização 

Rotina

Regulamentação 

Disciplina 

Rigidez
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ANEXO C – Caracterização Geral de uma empresa liberativo-transformadora 
 
 

Contemporaneidade

Originalidade

Instabilidade

Criatividade

Iniciativa

 
 

Organização Empresarial
Liberativo-

Transformadora 

 
 

Mudança

Descentralização 

Inovação

Desregulamentação 

Autonomia

Flexibilidade
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ANEXO D– Dimensões das cinco configurações segundo Mintzberg 
 
 
 
 Estrutura Simples Burocracia Mecanizada Burocracia Profissional Forma Divisionalizada Adhocracia 
Mecanismo-
chave de 
coordenação 

Supervisão direta Padronização do trabalho Padronização das 
habilidades 

Padronização dos outputs Ajustamento mútuo 

Parte-chave da 
organização 

Cúpula estratégica Tecnoestrutura Núcleo operacional Linha intermediária Assessoria de apoio (com 
o núcleo operacional na 
Adhocracia operacional) 

Parâmetros de 
design: 
Especialização 
das tarefas 

Pouca especialização Muita especialização 
horizontal e vertical 

Muita especialização 
horizontal 

Alguma especialização 
horizontal e vertical 
(entre as divisões e o 
escritório central) 

Muita especialização 
vertical 

Fatores 
Situacionais 

Organização Jovem e 
pequena, sistema técnico 
sem sofisticação, 
ambiente simples e 
dinâmico, possibilidade 
de hostilidade extrema ou 
forte necessidade de 
poder do executivo 
principal, não segue a 
moda 

Organização antiga, 
sistema técnico regulado 
e não automatizado, 
ambiente simples e 
estável, controle externo, 
não segue a moda 

Ambiente complexo e 
estável, sistema técnico 
não regulado e não 
sofisticado acompanha a 
moda 

Mercados diversificados 
(particularmente 
produtos ou serviços), 
empresa antiga e de 
grande porte, necessidade 
de poder dos gerentes 
intermediários, segue a 
moda 

Ambiente complexo e 
dinâmico (às vezes 
diferente), jovem 
(especialmente a 
adhocracia operacional), 
sistema técnico 
sofisticado e 
freqüentemente 
automatizado (na 
adhocracia 
administrativa), segue a 
moda. 

Treinamento e 
Doutrinação 

Pouco treinamento e 
doutrinação 

Pouco treinamento e 
doutrinação 

Muito treinamento e 
doutrinação 

Algum treinamento e 
doutrinação (dos gerentes 
divisionais) 

Muito treinamento 

Agrupamento Geralmente funcional Geralmente funcional Funcional e por mercado Por mercado Funcional e por mercado 
Tamanho da 
Unidade 

Grande Grande na base, pequena 
no restante 

Grande na base, pequena 
no restante 

Grande (na cúpula) Pequena em toda a 
unidade 
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 Estrutura Simples Burocracia Mecanizada Burocracia Profissional Forma Divisionalizada Adhocracia 
Planejamento 
e sistemas de 
controle 

Pouco planejamento e 
controle 

Planejamento de ações Pouco planejamento e 
controle 

Muito controle de 
desempenho 

Planejamento limitado de 
ações (especialmente na 
Adhocracia 
Administrativa) 

Instrumentos 
de interligação

Poucos instrumentos de 
interligação 

Poucos instrumentos de 
interligação 

Instrumentos de 
interligação na 
administração 

Poucos instrumentos de 
interligação 

Muitos instrumentos de 
interligação por toda a 
organização 

Descentrali-
zação 

Centralização  Descentralização
horizontal limitada 

Descentralização 
horizontal e vertical 

Descentralização vertical 
limitada 

Descentralização seletiva 

Funciona-
mento: Cúpula 
estratégica 

Qualquer trabalho 
administrativo 

Sintonia fina, 
coordenação das funções, 
resolução de conflitos 

Interligação externa, 
resolução de conflitos 

Portfólio estratégico, 
controle de desempenho 

Interligação externa, 
resolução de conflitos, 
balanceamento do 
trabalho, monitoramento 
dos projetos 

Núcleo 
operacional 

Trabalho informal com 
pouca separação 

Trabalho rotineiro e 
formalizada, com pouca 
separação 

Trabalho padronizado e 
especializado com muita 
autonomia individual 

Tendência à formalização 
devido a divisionalização

(Truncado ( na 
Adhocracia 
Administrativa) ou 
conjugado com a 
administração para 
executar o trabalho de 
projeto informal ( na 
Adhocracia 
operacional)). 

Tecnoestrutu-
ra 

Nenhuma Bem elaborada para 
formalizar o trabalho 

Pequena Bem elaborada no 
escritório central para 
controle de desempenho 

Pequena e indistinta na 
linha intermediária do 
trabalho de projeto 
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 Estrutura Simples Burocracia Mecanizada Burocracia Profissional Forma Divisionalizada Adhocracia 
Sistema 
técnico 

Simples, não regulado Regulado, mas não 
automatizado nem 
sofisticado 

Não regulado ou 
sofisticado 

Divisível caso contrário 
igual à Burocracia 
mecanizada 

Muito sofisticado, 
freqüentemente 
automatizado (na 
Adhocracia 
administrativa); não 
regulado ou sofisticado 
(na Adhocracia 
operacional) 

Ambiente Simples e dinâmico, às 
vezes hostil 

Simples e estável Complexo e estável Relativamente simples e 
estável; mercados 
diversificados 
(especialmente produtos 
e serviços) 

Complexo e dinâmico, às 
vezes diferentes (na 
Adhocracia 
Admisnitrativa) 

Poder Controle do executivo 
principal, freqüentemente 
o proprietário; não segue 
a moda 

Tecnocrático e, às vezes, 
o controle é externo; não 
segue a moda 

Controle de operadores 
profissionais, segue a 
moda 

Controle de linha 
intermediária, segue a 
moda (especialmente do 
setor) 

Controle de especialistas, 
muito sujeita à moda 

Fonte: Mintzberg (2003, p..310) 
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